
SPRAWDZIAN DYREKTORSKI XII LO rok szkolny 2020/2021 

1. Sprawdzian dyrektorski jest przygotowywany merytorycznie przez nauczycieli XII LO, 
organizacyjnie realizowany przez dyrektora i nauczycieli liceum. Sprawdzian jest sposobem 

przygotowania uczniów do matury oraz sprawdzenia stopnia opanowania zrealizowanej w 
liceum podstawy programowej z przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym i 
przedmiotów maturalnych. 

2.  Celem sprawdzianu jest przekazanie uczniom, ich rodzicom, nauczycielom uczącym, 
wychowawcom oraz dyrekcji liceum informacji o stanie przygotowań uczniów do matury oraz 
dokumentowanie systematyczności ich pracy.  

3. Sprawdzian ma formę ustaloną przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, przy czym w 

klasach 1 i 2 po SP przeważają zadania zamknięte, w kl. 3 po SP i 2 po gimnazjum występują 

także zadania typu maturalnego z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu. 

4. Sprawdzian pisany przez uczniów sprawdza wiedzę i umiejętności określone w 

podstawie programowej zakresu podstawowego i rozszerzonego: dla klas pierwszych 

po szkole podstawowej zrealizowanego w klasie pierwszej, dla klas drugich po szkole 

podstawowej zrealizowanego w klasie drugiej, dla klas drugich po gimnazjum 

zrealizowanego w klasie pierwszej i drugiej. 

5. Podczas sprawdzania prac zachowana jest ich anonimowość- uczniowie kodują swoje 

prace literą klasy, nr z dziennika oraz wpisują swój nr PESEL.  

6. Uczniowie piszą sprawdzian dyrektorski w II połowie maja: 24 i 25 maja 2021 r. 

7. Każdy uczeń pisze sprawdzian z 4 przedmiotów. Są to: język polski na poziomie 

podstawowym, matematyka na poziomie rozszerzonym oraz w klasach A i B- język 

angielski i fizyka na poziomie rozszerzonym, w klasach D- język angielski i geografia na 

poziomie rozszerzonym, w klasach C- biologia i chemia na poziomie rozszerzonym. 

8. Szczegółowy zakres materiału obowiązującego podczas sprawdzianu nauczyciele 

podają uczniom do 20 kwietnia roku, w którym realizowany jest sprawdzian. 

9. Zadania do sprawdzianu przygotowują wszyscy nauczyciele przedmiotów 

realizowanych podczas sprawdzianu, sprawdzian z danego przedmiotu musi być 

zaakceptowany przez wszystkich nauczycieli tego przedmiotu, co każdy potwierdza 

swoim podpisem.  

10. Wyniki sprawdzianu w postaci procentowej nauczyciele wpisują do dziennika 

elektronicznego. 

11. Imienne wyniki uczniów podają nauczyciele przedmiotów podczas lekcji przed 

zakończeniem roku szkolnego. 

12. Nauczyciele przedmiotów zobowiązani są do przeprowadzenia analizy wyników 

sprawdzianu przed zakończeniem roku szkolnego. Wnioski z dokonanej analizy muszą 



zostać przedstawione podczas rady pedagogicznej przed zakończeniem roku 

szkolnego. Wnioski z dokonanej analizy są publikowane w dzienniku elektronicznym a 

także przedstawiane rodzicom podczas pierwszego spotkania z rodzicami w nowym 

roku szkolnym. 

 

 


