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ZAŁĄCZNIK NR 1 

DO STATUTU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. GENERAŁA 

STEFANA ROWECKIEGO „GROTA” 

 

SZKOLNY SYSTEM KLASYFIKOWANIA, OCENIANIA I PROMOWANIA 

UCZNIÓW I SŁUCHACZY 

 

§ 1 
Ogólne założenia szkolnego systemu oceniania 

1. Uczeń Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu podlega ocenie: 

- wewnętrznej szkolnej, 

- zewnętrznej – w formie egzaminów maturalnych i potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe. 

2. Zasadniczym celem systemu oceniania uczniów powinno być promowanie rozumnej 

nauki. Ocenianie wewnętrzne ma kształtować proces nauczania i wychowania. 

3. Każda klasówka jest zapowiedziana przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. 

W ciągu jednego dnia może się odbyć tylko jedna klasówka. Termin oddania takiej 

pracy, nie powinien być dłuższy niż jeden miesiąc, możliwości poprawy określają 

przedmiotowe systemy oceniania. Natomiast ocenę z kartkówki uczeń powinien otrzymać                   

do 14 dni roboczych od momentu napisania.  

4. Uczniowie reprezentujący szkołę w konkursach przedmiotowych, zawodach 

sportowych lub przebywający na wycieczkach, rajdach i biwakach organizowanych 

przez szkołę mają prawo do dodatkowego terminu klasówki, którego przeprowadzenie 

przypadło w dniu nieobecności ucznia w szkole. 

5. W przypadku, gdy uczeń z pracy pisemnej otrzymuje ocenę niedostateczną nauczyciel, 

w indywidualnej rozmowie z uczniem, nie tylko informuje go o brakach, jakie musi 

uzupełnić, lecz również może wpisać do zeszytu przedmiotowego odpowiednią 

informację dla rodziców bądź opiekunów ucznia. 

§ 2 

Cele wewnątrzszkolnego oceniania 

1. Wewnątrzszkolne ocenianie ma na celu: 

a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz postępach w tym zakresie, 

b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

c) motywowanie ucznia do dalszej pracy, 

d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

§ 3 

Zasady oceniania i zakres jawności oceny 

1. Nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu na początku każdego roku 

szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach 

edukacyjnych wynikających z realizowania przez siebie programu nauczania oraz 

sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i warunkach i trybie uzyskania 

wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 
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zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Fakt przekazania informacji, o których mowa w ust. 2 nauczyciel dokumentuje 

odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym, a uczniowie w zeszycie przedmiotowym. 

4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak jego rodziców (prawnych opiekunów). Szkoła nie 

udziela informacji o osiągnięciach ucznia osobom nieuprawnionym. 

5. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), a sprawdzone 

i ocenione prace kontrolne są do ich wglądu na zasadach ustalonych przez nauczycieli. 

6. Oceny bieżące określają poziom wiadomości i umiejętności ucznia z realizowanej części 

programu nauczania, aktywności i twórczej postawy na zajęciach lekcyjnych. 

7. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel powinien 

uzasadnić ocenę. 

8. Ocenę śródroczną ustala nauczyciel na podstawie ocen cząstkowych z uwzględnieniem ich 

rangi – ilość ocen zależy od ilości godzin danego przedmiotu (minimum dwie). 

9. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia powinno być dokonywane systematycznie 

w różnych formach i warunkach zapewniających obiektywność oceny tak, aby na każdym 

spotkaniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowawca miał możliwość rzetelnego 

informowania ich o postępach w nauce. 

§ 4 

Zasady dostosowania warunków edukacyjnych do możliwości uczniów. 

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - 

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, 

o których mowa w § 3, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne 

trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie 

wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

2. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę wysiłek wkładany 

przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, 

systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 

podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

3. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z ćwiczeń 

fizycznych na zajęciach z wychowania fizycznego, z realizacji zajęć wychowania fizycznego,  

zajęć komputerowych lub informatyki lub z nauki drugiego języka obcego. 

4. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wymienionych w punkcie 3. podejmuje Dyrektor 

Szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych 

zajęciach, wydanej przez lekarza lub poradni psychologiczno - pedagogicznej. 

5. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wymienionych w punkcie 3. w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony". 

§ 5 

Ustalanie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza, po każdym przeprowadzana jest rada klasyfikacja 

we wszystkich typach szkół Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu. 

2. Data klasyfikacji śródrocznej ustalana jest przez Radę Pedagogiczną na początku roku 

szkolnego. Dzień zakończenia I półrocza jest jednocześnie ostatecznym terminem 

wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania. 

3. Ocena roczna jest wynikiem ocen cząstkowych z całego roku, powinna również 

uwzględniać systematyczność, aktywność na zajęciach, terminowość pisania 

sprawdzianów i oddawania prac domowych. 

4. Ocena śródroczna i roczna nie może być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych 
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ustalanych w trakcie oceniania bieżącego. 

5. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się w pierwszym tygodniu nowego 

półrocza, zaś klasyfikację roczną w ostatnim tygodniu roku szkolnego. 

6. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 

z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz 

ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny klasyfikacyjnej zachowania 

według obowiązującej w szkole skali. 

7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena 

klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

9. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, 

szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

10. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim oraz laureaci i finaliści 

olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę 

klasyfikacyjną. 

11.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną, może 

zaliczyć zaległy materiał w trybie i formie uzgodnionej z nauczycielem. 

12.Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeśli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał 

roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z wyjątkiem § 11 pkt 9. 

13.Uczeń, który nie spełnił wymogów określonych w punkcie 12. nie otrzymuje promocji 

i ma prawo do jednorazowego powtarzania danej klasy. 

14.Uczeń kończy szkołę, jeśli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

określonych w szkolnym planie w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał roczne oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 9 pkt 7. 

15.Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię lub etykę, do 

średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. W przypadku gdy uczeń 

uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako 

średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeśli ustalona ocena w ten 

sposób nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

16.Uczeń ,który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz 

co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej z wyróżnieniem. 

17.Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz 

co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

18. Jeżeli dany przedmiot jest prowadzony przez dwóch nauczycieli, ocena śródroczna i 

roczna ustalana jest w wyniku porozumienia między prowadzącymi. 

19.Wstępną ocenę klasyfikacyjną z praktyk zawodowych organizowanych na podstawie 

umowy między szkołą a pracodawcą, ustala opiekun prowadzący praktyki zawodowe u 

pracodawcy. Jest ona następnie podstawą ustalenia ostatecznej oceny z praktyki 

zawodowej przez Wicedyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych odpowiedzialnego za 

szkolenie zawodowe. 

20.Wicedyrektor wystawiając ocenę końcową za praktykę zawodową bierze pod uwagę 

następujące elementy: 
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a) ocenę wystawioną przez zakładowego opiekuna praktyki, 

b) sposób prowadzenia dzienniczka praktyki zawodowej, 

c) obecności ucznia na praktyce zawodowej. 

§ 6 

1. Przedmiotowy system oceniania (PSO) 

1) Szczegółowe wymagania edukacyjne zgodne z podstawami programowymi i 

niniejszymi założeniami ogólnymi powinny być określone dla poszczególnych zajęć 

edukacyjnych w przedmiotowych systemach oceniania ( PSO). 

2) Przedmiotowy system oceniania powinien zawierać następujące elementy: 

a) przedmiot; 

b) szczegółowe wymagania edukacyjne; 

c) rangi ocen; 

d) sposoby i częstotliwość sprawdzania osiągnięć edukacyjnych; 

e) kryteria wystawiania ocen; 

f) termin poprawy pracy klasowej; 

g) zasady dotyczące ustalenia oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej. 

2. Uczeń znając wymagania przedmiotowe planuje, organizuje i ocenia własne 

osiągnięcia, a w szczególności: 

a) aktywnie uczestniczy w zajęciach, 

b) systematycznie przygotowuje się do zajęć, 

c) skutecznie posługuje się technikami uczenia się, 

d) zwraca się o pomoc, wyjaśnia czego oczekuje, 

e) planuje stosuje działania zmierzające do wyeliminowania błędów, 

f) nie stosuje nieuczciwych sposobów zdobywania ocen, 

g) w razie porażki szuka rozwiązań alternatywnych, 

h) porównuje swoje osiągnięcia z wymaganiami na poszczególne stopnie i podejmuje 

próbę oceny własnych osiągnięć. 

§ 7 

Ogólne kryteria wystawiania stopni 

1. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni: 

1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności 

określony podstawą programową przedmiotu danej klasy, samodzielnie i twórczo rozwija 

własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, osiąga 

sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, 

kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne 

porównywalne osiągnięcia, 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności określone 

w podstawie programowej pozwalające sprawnie posługiwać się zdobytymi 

wiadomościami, rozwiązywać samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte 

w podstawie programowej, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań 

i problemów w nowych sytuacjach, 

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone 

podstawą programową w danej klasie pozwalające na prawidłowe stosowanie wiadomości 

i rozwiązywanie samodzielnie typowych zadań teoretycznych i praktycznych, 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności 

określone w podstawie programowej w danej klasie w stopniu pozwalającym na 

rozwiązywanie (wykonywanie) typowych zadań teoretycznych lub praktycznych 

o średnim stopniu trudności, 
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5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności 

określone w podstawie programowej w stopniu, który nie przekreśla możliwości 

uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki 

oraz rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim 

stopniu trudności 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności 

określonych w wymaganiach edukacyjnych dla przedmiotu nauczania w danej klasie, 

a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywania wiedzy z tego przedmiotu 

oraz, gdy uczeń nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim 

(elementarnym) stopniu trudności. 

2. Nauczyciel formułuje ocenę bieżącą odpowiedzi ustnej wystawiając ocenę według skali, 

informując ucznia m.in. o: 

a) poprawnych elementach odpowiedzi, 

b) niepoprawnych elementach odpowiedzi, 

c) braku części lub całości odpowiedzi, 

d) spełnianiu, bądź nie wymagań edukacyjnych dotyczących tematu odpowiedzi, 

e) charakteru poprawności odpowiedzi pod kątem językowym. 

3. Nauczyciel formułuje ocenę bieżącą z pracy pisemnej wystawiając ocenę według skali, 

informując ucznia w formie recenzji pracy między innymi o: 

a) poprawnych elementach pracy lub ćwiczeniach, 

b) niepoprawnych elementach pracy lub ćwiczeniach, 

c) brakach, jakimi charakteryzuje się praca pisemna lub ćwiczenia, 

d) spełnieniu, bądź nie, wymagań edukacyjnych dotyczących tematu pracy lub ćwiczenia, 

e) charakteru poprawności pracy lub ćwiczenia pod kątem jego zgodności z ogólnie przyjętą 

poprawnością językową. 

4. Nauczyciel formułuje ocenę śródroczną wystawiając ocenę według skali i informuje 

ucznia między innymi o: 

a) spełnieniu w części lub w całości, bądź nie, wymagań edukacyjnych dotyczących 

poszczególnych przedmiotów w okresie szkolnym, 

b) zakresie wiedzy ucznia opanowanej w stopniu uzasadniającym ocenę, 

c) zakresie wiedzy stanowiącej brak opanowania w stopniu uzasadniającym ocenę, 

d) zakresie wiedzy, która winna być uzupełniona w następnym okresie roku szkolnego, by 

uczeń mógł otrzymać w wyniku klasyfikacji rocznej ocenę wyższą. 

5. Nauczyciel formułuje ocenę bieżącą ucznia w odpowiedniej skali oceniając także między 

innymi: 

a) sposób prowadzenia notatek, 

b) opracowanie samodzielnie tematu lekcji, 

c) przygotowanie referatu lub pokazu, 

d) przygotowanie do konkursu i olimpiady, 

e) przygotowanie innego wystąpienia publicznego, 

f) wykonanie pomocy naukowej. 

6.Badanie wyników nauczania 

 1) Szkoła może zorganizować badanie wyników nauczania w danym roku szkolnym.  

 2) Każdy uczeń ma obowiązek  wziąć udział w tym badaniu. 

 3) Uczeń, który nie przystąpi do badania w wyznaczonym terminie ma możliwość 

sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności w terminie dodatkowym. 

 4)Wynik badania jest oceną rangi 3 i ma wpływ na ocenę roczną z danego przedmiotu. 

 5)Uczeń, który nie wziął udziału w badaniu otrzymuje ocenę niedostateczną. 
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 6) Harmonogram i zakres badania wyników nauczania podawany jest na początku każdego 

roku szkolnego.  

§ 8 

Szczegółowe zasady oceniania 

1. Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem 

nauczania przedmiotu ocenia się w stopniach szkolnych według następującej skali: 

Stopień skrót literowy oznaczenie cyfrowe 

celujący cel 6 

bardzo dobry bdb 5 

dobry db 4 

dostateczny dst 3 

dopuszczający dop 2 

niedostateczny ndst 1 

W ocenianiu bieżącym stosowana jest skala siedmiostopniowa do której wprowadzono 

stopień zero - 0. 

2. Ocenianie w trakcie półrocza. 

1) Każdy nauczyciel na odpowiedniej stronie w dzienniku lekcyjnym: 

zaznaczy formę ustalenia oceny bieżącej ( odpowiedzi ustne, klasówki, sprawdziany, 

kartkówki, ćwiczenia i inne), 

2) zaznaczy w stosownej rubryce datę i ocenę dla ucznia, który poprawi zakres wiedzy 

z pierwszego półrocza. 

3) Dopuszcza się stosowanie plusów przy wystawianiu ocen śródrocznych, a w przypadku 

ocen bieżących plusów, minusów i zera. Zero wystawiane jest uczniom, którzy byli 

nieobecni na sprawdzianach i klasówkach pisemnych. 

4) Ocenom cząstkowym przypisane są rangi mające na celu podkreślenie wpływu danej 

oceny na ocenę śródroczną i roczną. 

5) Zasady dotyczące form, kryteriów i rang ocen formułują w PSO nauczyciele danego 

przedmiotu. 

3. Ustala się następujące zasady przeprowadzania pisemnych sprawdzianów wiadomości 

ucznia: 

1) kartkówka - to sprawdzian wiadomości z poprzedniego tematu, o ile jest on nie 

większy jak 3 - lekcyjny i może być przeprowadzony przez nauczyciela bez 

zapowiedzi, 

2) sprawdzian - to kontrola wiadomości z ostatnich kilku lekcji lub kilku ostatnio 

przerobionych tematów i może być przeprowadzony po uprzednim 

zapowiedzeniu go na trzy dni przed terminem jego przeprowadzenia, 

3) klasówka — to sprawdzian wiadomości z ostatniego działu lub kilku działów 

przedmiotu i może być przeprowadzony po uprzednim jego zapowiedzeniu co 

najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisaniu tego faktu w dzienniku 

lekcyjnym. Klasówka powinna trwać co najmniej jedną godzinę lekcyjną, 

4. Sprawdzone i ocenione klasówki nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego. 

5. Możliwości i zasady poprawy ocen z klasówek określają PSO. 

6. Uczeń nieobecny na klasówce otrzymuje zero. 

7. Uczeń nieobecny na klasówce, może zaliczyć zaległy materiał w terminie i na zasadach 

zawartych w PSO. W przypadku braku zaliczenia pracy w terminie ustalonym z 

nauczycielem zero jest traktowane jako potwierdzenie braku wystarczającej wiedzy i 

umiejętności, co skutkuje oceną niedostateczną. 

8. Prawo do zgłoszenia nieprzygotowań i braków zadań określają PSO. 

9. W przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności ucznia (powyżej tygodnia), na 
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prośbę ucznia, nauczyciel może ustalić formę i termin zaliczania zaległego materiału. 

10. Jeżeli na dany dzień wylosowano numer z dziennika ucznia (tzw. szczęśliwy numerek), 

uczeń może skorzystać z prawa do zgłoszenia dodatkowego nieprzygotowania w tym 

dniu. 

11. Treści punktów 8) i 10) nie dotyczą klasówek. 

12. Dzień Patrona Szkoły jest dniem bez pytania. 

§ 9 

Ocenianie zachowania ucznia 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

i. wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

ii. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

iii. dbałość o honor i tradycje szkoły; 

iv. dbałość o piękno mowy ojczystej; 

v. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

vi. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

vii. okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala wychowawca klasy biorąc pod uwagę opinie 

nauczycieli uczących, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

13. Przy wystawianiu oceny wychowawca uwzględnia uwagi o zachowaniu uczniów wpisane 

do dziennika. 

14.Wyjściowym kryterium oceny zachowania jest frekwencja. 

15.O proponowanej ocenie zachowania należy poinformować zainteresowanych uczniów 

zgodnie z zapisem w § 14 ust. 3 pkt 1. 

16.Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna, z zastrzeżeniem § 13. 

17.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

a. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

b. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 7. 

8. Zachowanie ucznia ocenia się następująco: 

- wzorowe 

- bardzo dobre 

- dobre 

- poprawne 

- nieodpowiednie 

- naganne 

1. Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który: 

- popełnia wykroczenia z zakresu Statutu Szkoły i innych regulaminów, 

- został dwukrotnie ukarany upomnieniem Dyrektora Szkoły, 

- zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu swojemu i innych, 

- świadomie i celowo niszczy mienie szkoły, 

- ma powyżej 75 godzin nieusprawiedliwionych 

2. Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który: 

- lekceważy obowiązki szkolne, 

- świadomie i z własnej winy osiąga słabe wyniki w nauce, 

- nie reaguje na rozmowy ostrzegawcze, 

- został ukarany upomnieniem Dyrektora Szkoły, 

- nie dba o kulturę zachowania i języka, 

- ma 51 – 75 godzin nieusprawiedliwionych 

3. Ocenę poprawną uzyskuje uczeń, który wywiązuje się z obowiązków szkolnych, 
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a w szczególności: 

- systematycznie przygotowuje się do lekcji, 

- przestrzega kulturę zachowania i języka, 

- przestrzega zasady higieny, etyki osobistej i zdrowego stylu życia, 

- reaguje na uwagi pracowników szkoły i wykazuje wolę poprawy, 

- ma 21 – 50 godzin nieusprawiedliwionych 

4. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który rzetelnie wypełnia obowiązki ucznia, a w 

szczególności: 

- osiąga pozytywne wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotów na miarę swoich 

możliwości, 

- sumiennie przygotowuje się do zajęć i czynnie w nich uczestniczy, 

- dba o „kulturę słowa” 

- dba o swój estetyczny wygląd, 

- dba o otoczenie i środowisko naturalne, 

- reaguje na zło, przejawy wandalizmu i oportunizmu, 

- nie ulega nałogom, 

- jest uczciwy, prawdomówny i koleżeński, 

- ma 6 – 20 godzin nieusprawiedliwionych 

5. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymogi oceny dobrej oraz: 

- w pełni wykorzystuje swoje możliwości w nauce, 

- działa na rzecz innych, np. poprzez aktywne i odpowiedzialne organizowanie pomocy 

koleżeńskiej, akcji szkolnych, 

- jest godny do naśladowania pod względem kultury osobistej, systematyczności, 

skromności, aktywności i odpowiedzialności, 

- ma 1 – 5 godzin nieusprawiedliwionych 

6. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wymogi oceny bardzo dobrej oraz: 

- ma osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, zawodach itp., 

- godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz w różnego rodzaju instytucjach, 

- nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień. 

§ 10 

Sposoby informowania rodziców o wynikach w nauce ich dzieci 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów mają prawo do uzyskiwania informacji o 

bieżących, śródrocznych i rocznych wynikach w nauce ich dzieci przede wszystkim 

podczas konsultacji, na zebraniach z wychowawcą i zespołem nauczycieli oraz w terminie 

uzgodnionym indywidualnie z nauczycielem. 

2. Na co najmniej tydzień przed klasyfikacją roczną wychowawca informuje ucznia i jego 

rodziców, jaka ocena roczna wynika z jego dotychczasowych osiągnięć edukacyjnych 

i zachowania. 

3. Nieobecność ucznia nakłada na niego obowiązek skontaktowania się z nauczycielem 

wychowawcą w szkole celem poznania ocen. 

§ 11 

Tryb i zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych 

1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych 

zajęć. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z informatyki, wychowania fizycznego i technologii informacyjnej, z których 

egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły. Egzamin przeprowadza się 

w ostatnim tygodniu ferii letnich. 
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3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład 

komisji wchodzą; 

- dyrektor szkoły albo wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji, 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący, 

- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek 

komisji. 

5. Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego 

takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej 

szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład 

komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu, ocenę ustaloną przez 

komisję. Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym 

przez Dyrektora Szkoły, lecz nie później niż do końca września. 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę lub nie kończy szkoły. 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia i po wysłuchaniu opinii zespołu klasowego, 

rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy 

programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo 

wyższej. 

§ 12 

Tryb i zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym czasie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. Podstawą przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego jest 

pisemna prośba ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów). 

3. Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na zdawanie przez ucznia egzaminu 

klasyfikacyjnego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej na prośbę ucznia 

nieklasyfikowanego lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów). 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów indywidualny tok lub program nauki. 

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami). 

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły w porozumieniu z 

nauczycielem danych zajęć edukacyjnych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien 

być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami. Egzamin przeprowadza się nie później niż w 

dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

7. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem z egzaminu 

z informatyki, wychowania fizycznego i technologii informacyjnej, z których to 

przedmiotów egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
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8. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel, danych zajęć edukacyjnych 

w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

10. Zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne ustala nauczyciel uczący w danej klasie. Stopień 

trudności (skala wymagań) zadań (ćwiczeń) powinien być różny i odpowiadać kryteriom 

na poszczególne oceny szkolne, według zasad przedmiotowych systemów oceniania. 

11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

w szczególności: 

· imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt 9, 

· termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

· zadania (pytania) egzaminacyjne; 

· wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

13.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany". 

14.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem §13. 

15.Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego z zastrzeżeniem §11. 

16.Uczeń nieklasyfikowany na koniec roku szkolnego, który nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (nie kończy 

szkoły). 

17.Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, który nie uzyskał 

zgody rady pedagogicznej na roczny egzamin klasyfikacyjny nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyższej (nie kończy szkoły). 

§ 13 

Tryb zasady odwoływania się od rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych i zachowania. 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 

Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni 

od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w 

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), 

przeprowadza się go nie późnej niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

4. W skład komisji wchodzą: 
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1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo wicedyrektor - jako przewodniczący komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo wicedyrektor - jako przewodniczący komisji, 

b) wychowawca klasy, 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie, 

d) pedagog, 

e) psycholog, 

f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

g) przedstawiciel Rady Rodziców. 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji, 

b) termin sprawdzianu, 

c) zadania (pytania) sprawdzające, 

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji, 

b) termin posiedzenia komisji, 

c) wynik głosowania, 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 

wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

10. Przepisy ust. 1 - 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do 

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

§ 14 

Zasady informowania uczniów i rodziców o ocenach śródrocznych, rocznych, terminach 

egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych oraz tryb odwoławczy od proponowanej 

oceny rocznej 
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1. Zasady informowania rodziców (prawnych opiekunów) o ocenach śródrocznych 

1) Wychowawca przekazuje informację o ocenach śródrocznych na zebraniu, które 

odbywa się w pierwszą środę po konferencji klasyfikacyjnej śródrocznej; 

2) Nieobecnym rodzicom na zebraniu, kartkę z ocenami przekazuje się przez ucznia za 

potwierdzeniem odbioru lub listownie. 

2. Zasady informowania uczniów i jego rodziców (prawnych opiekunów) o terminach 

egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych 

1) Informacja o terminach egzaminów wywieszona jest w gablocie obok pokoju 

nauczycielskiego oraz na szkolnej stronie internetowej 

2) Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne odbywają się w terminach określonych w 

rozporządzeniu MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w 

szkołach publicznych. 

3. Tryb i warunki uzyskiwania przez uczniów wyższych niż proponowane, rocznych 

ocen zajęć edukacyjnych i rocznych ocen zachowania 

1) Na co najmniej 7 dni przed roczną klasyfikacją nauczyciele informują ucznia o 

przewidywanej rocznej ocenie z zajęć edukacyjnych oraz rocznej ocenie zachowania 

2) Nieobecność ucznia nakłada na niego obowiązek skontaktowania się z wychowawcą 

w jak najkrótszym czasie celem poznania oceny; 

3) Wychowawca informuje o wszystkich proponowanych ocenach rodziców (prawnych 

opiekunów) na zebraniu lub pisemnie przez jego dziecko, za potwierdzeniem odbioru 

informacji. 

4) Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień. 

5) Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 

a) Frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80 % (z wyjątkiem 

długotrwałej choroby) 

b) Przystąpienie do wszystkich przewidzianych (zaplanowanych na początku roku 

szk.) przez nauczyciela sprawdzianów i prac pisemnych 

c) Uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych 

(z uwzględnieniem poprawy oceny ndst.) 

6) Uczeń ubiegający się o podwyższenie przewidywanej oceny zwraca się z pisemną 

prośbą do nauczyciela danego przedmiotu. W przypadku spełnienia warunków 

podanych w punkcie 5. Nauczyciel przedmiotu wyznacza termin sprawdzianu w 

formie pisemnej (najpóźniej 2 dni przed roczną klasyfikacją). 

7) Wynik sprawdzianu (podwyższenie oceny przewidywanej) jest pozytywny, jeżeli 

uczeń zdobędzie przynajmniej 75 % punktów możliwych do zdobycia na daną ocenę. 

8) Niezależnie od punktów 4. – 6., uczeń może uzyskać wyższą ocenę roczną niż 

przewidywana, jeżeli nauczyciel stwierdza, że od momentu wystawienia oceny 

przewidywanej uczeń spełnił kryteria na daną ocenę; 

9) Ostateczną ocenę roczną wpisuje się do dziennika lekcyjnego najpóźniej na dzień 

(roboczy) przed roczną konferencją klasyfikacyjną; 

10)Ostateczna roczna ocena nie może być niższa od oceny przewidywanej, niezależnie od 

wyniku sprawdzianu, do którego uczeń przystąpił. 

11) Całość dokumentacji związanej ze zmianą proponowanej oceny z zajęć 

edukacyjnych: 

a)wniosek do nauczyciela, 

b) zadania i rozwiązania, 

nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego, 

12)Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny zachowania: 
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a) uczeń zgłasza na godz. wychowawczej ustny wniosek z uzasadnieniem 

o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny zachowania 

b) wychowawca podejmuje decyzję kierując się opinią uczniów z danej klasy 

i analizą uzasadnienia zainteresowanego ucznia. 

 

§ 15 
Szkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania na 

wydziale dla dorosłych 

 

1. Na wydziale dla dorosłych ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza, nie 

ocenia się zachowania. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w 

stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej 

w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania 

uwzględniających tę podstawę. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza odbywa się w ramach wewnątrzszkolnego 

systemu oceniania wg zasad i skali podanej w § 8. 

4. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

uczestniczenia słuchacza w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

opinii. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się wtedy 

„zwolniony” albo „zwolniona”. 

§ 16 

Nauczyciele na początku każdego semestru informują słuchaczy o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania semestralnych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanej 

podstawy programowej i programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy; 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

§ 17 

Jawność ocen 

a. Oceny są jawne dla słuchacza. 

b. Na wniosek słuchacza nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

c. Na wniosek słuchacza sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna 

dokumentacja dotycząca oceniania, są udostępniane słuchaczowi. Nauczyciel przechowuje 

prace kontrolne słuchaczy do końca danego semestru. 

d. Na wniosek słuchacza dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego i egzaminu 

poprawkowego, oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania słuchacza jest udostępniana do 

wglądu słuchacza na terenie szkoły, w obecności nauczyciela.    

 

§ 18 

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - 

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w 

stosunku do słuchacza, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub 
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deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z 

programu nauczania. 

§ 19 

Klasyfikacja semestralna 

1. Klasyfikacja semestralna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

słuchacza z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania. 

2. Przed semestralnym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 

prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz opiekun oddziału  są obowiązani 

poinformować słuchacza o przewidywanych dla niego semestralnych ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych . 

3. Semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

4. Ocenę klasyfikacyjną z praktyk zawodowych ustala Wicedyrektor ds. kształcenia 

zawodowego na podstawie oceny wystawionej przez zakładowego opiekuna praktyk 

zawodowych. 

5. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią podstawę do 

promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły. 

6. Klasyfikacja słuchaczy dokonywana jest semestralnie. Następuje zawsze po 

przeprowadzeniu ostatniego egzaminu semestralnego. 

7. Ocena klasyfikacyjna semestralna z zajęć edukacyjnych w Szkole Policealnej Nr III dla 

Dorosłych oraz Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Nr VI wyrażona jest w skali od 1 

do 6 (niedostateczny, dopuszczający, dostateczny, dobry, bardzo dobry, celujący). 

 

§ 20 

Egzaminy semestralne 

1.Nauczyciele prowadzący obowiązkowe zajęcia edukacyjne informują słuchaczy w 

pierwszym tygodniu semestru o terminach egzaminów semestralnych. 

2. Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący 

poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne informują słuchacza, czy spełnia warunki 

dopuszczenia do egzaminu semestralnego.  

3. Terminy egzaminów semestralnych planuje Rada Pedagogiczna tak, aby mogły one 

odbywać się w ciągu ostatnich 3 tygodni każdego semestru. 

4. Czas trwania pisemnych i ustnych egzaminów semestralnych ustalają nauczyciele 

prowadzący dane zajęcia i podają do wiadomości słuchaczom w pierwszym tygodniu zajęć w 

semestrze. 

5. Tematy (zestawy egzaminacyjne) na egzamin semestralny pisemny i ustny opracowuje 

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne i przedkłada je Dyrektorowi do 

zatwierdzenia, najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. 

6. Liczba zestawów egzaminacyjnych powinna być większa niż liczba zdających. 

7.Wszystkie pisemne prace egzaminacyjne wykonuje słuchacz na arkuszach papieru 

opatrzonych podłużną pieczęcią szkoły. 

8. Na egzaminie semestralnym pisemnym słuchacz może korzystać tylko z pomocy 

dydaktycznych ustalonych przez Radę Pedagogiczną. 

9. Egzamin ustny składa się z pytań problemowych lub zadań do rozwiązywania zawartych na 

kartce egzaminacyjnej, którą słuchacz otrzymuje w drodze losowania; zmiana wylosowanej 

kartki jest niedozwolona. 

10. Słuchaczowi przysługuje czas na przygotowanie się do odpowiedzi. 

11. Egzaminator wpisuje oceny egzaminacyjne do protokołu, indeksu słuchacza i dziennika 

lekcyjnego. Wpisu do arkusza ocen dokonuje opiekun danego oddziału. 
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12. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminów 

semestralnych w wyznaczonym terminie, zdaje te egzaminy w terminie dodatkowym, 

wyznaczonym przez Dyrektora. 

13. Termin dodatkowy, o którym mowa w pkt. 12, powinien być wyznaczony po zakończeniu 

semestru jesiennego, nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru 

wiosennego, nie później niż do dnia 31 sierpnia. 

14. Z egzaminu semestralnego, egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym oraz 

egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: nazwę zajęć 

edukacyjnych, imię i nazwisko nauczyciela, termin egzaminu, imiona i nazwiska słuchaczy, 

którzy przystąpili do egzaminu, oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych 

słuchaczy. 

§ 21 

1. Słuchacz może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia semestralnej oceny klasyfikacyjnej z 

powodu nieobecności słuchacza na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

2. Słuchacz nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek słuchacza nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 

Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem 

pkt. 5. 

5. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i przedmiotów pokrewnych, wychowania 

fizycznego, ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym semestrze. 

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu ze 

słuchaczem. 

8. Egzamin klasyfikacyjny dla słuchacza przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela takich 

samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół i dołącza prace 

pisemne słuchacza oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen słuchacza. 

10.W przypadku nieklasyfikowania słuchacza z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji 

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" albo 

„nieklasyfikowana”. 

11.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 

22 pkt. 1. 

12.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

§ 22 

Tryb odwoławczy od oceny klasyfikacyjnej 

1. Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uzna, że semestralna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 
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7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym semestrze. 

2. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych — przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza, 

w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych. 

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od 

dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. 

4. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, uzgadnia się ze słuchaczem. 

5. W skład komisji, o której mowa w ust. 2 wchodzą: 

a. dyrektor szkoły albo wicedyrektor — jako przewodniczący komisji, 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same 

zajęcia edukacyjne; 

5. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 5 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Ustalona przez komisję semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może 

być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, 

z wyjątkiem niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

a. skład komisji, 

b. termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, 

c. zadania (pytania) sprawdzające, 

d. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się pisemne prace i zwięzłą informację 

o ustnych odpowiedziach słuchacza. 

9. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10. Przepisy ust.1 - 9 stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z 

tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

§ 23 

Zasady promocji i ukończenia szkoły przez słuchaczy szkoły dla dorosłych 

1. Słuchacz jest promowany po każdym semestrze. 

2. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru, na pisemny wniosek 

słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w terminie 7 

dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych. Słuchacz może powtarzać semestr jeden 

raz w okresie kształcenia w danej szkole. 

3. W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej 

może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w 

szkole. 
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§ 24 

Zasady i tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego 

1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania 

niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z jednych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, zgodnie z przepisami określonymi przez ministra właściwego do spraw 

oświaty. 
2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po 

zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego i po zakończeniu semestru 

wiosennego w terminie do dnia 31 sierpnia. 

4. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: 

4.1. nazwisko egzaminatora; 

4.2. termin egzaminu poprawkowego; 

4.3. zadania i pytania egzaminacyjne; 

4.4. wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

5. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr 

programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy. 

 

§ 25 

„Zwolnienie z obowiązku uczęszczania na zajęcia" i zaliczenie zajęć edukacyjnych 

słuchaczy powtarzających semestr 

1. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty 

przerwania nauki zalicza się obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał 

poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej, i zwalnia 

się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia. 

2. Słuchaczowi, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem nauki w szkole zdał egzaminy 

eksternistyczne z zakresu poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z 

obowiązku uczęszczania na nie. 

3. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w pkt. 1, 2, w dokumentacji przebiegu 

nauczania wpisuje się „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia" lub „zwolniona z 

obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawną zwolnienia. 

4. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny klasyfikacyjnej z 

danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu 

eksternistycznego. 

5. Słuchacz szkoły policealnej jest zwolniony z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych 

„Podstawy przedsiębiorczości”, jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły dającej 

wykształcenie średnie, z którego wynika, że zrealizował on te zajęcia. 

6. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 5, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, a także rodzaj świadectwa 

będącego podstawą zwolnienia i datę jego wydania. 

 

§ 26 

Zasady i tryb odbywania praktyki zawodowej 

1. Dyrektor Szkoły dla dorosłych zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktyki 

zawodowej w całości, jeżeli przedłoży on: 

1.1. zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w 

zawodzie, w którym się kształci, okresu, co najmniej równego okresowi trwania 

nauki zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu. 
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1.2. uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu 

zawodowego, wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, lub inne świadectwo 

równorzędne w zawodzie, w którym się kształci. 

2. Dyrektor Szkoły dla dorosłych zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktyki 

zawodowej w części, jeżeli przedłoży on: 

2.1. uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu 

zawodowego, wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego ( lub inne świadectwo 

równorzędne), albo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, wchodzącym 

w zakres zawodu, w którym się kształci. 

2.2. zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w 

zawodzie, w którym się kształci, okresu, co najmniej równego okresowi trwania 

nauki zawodu, przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w 

którym się kształci. 

2.3. zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, 

w którym się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się 

kształci. 

3. Zaświadczenie, o którym mowa w pkt. 2.3. przedkłada się Dyrektorowi Szkoły w 

każdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktyki zawodowej. 

4. W przypadku zwolnienia słuchacza z całości lub w części z obowiązku odbycia praktyki 

zawodowej w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się, „zwolniony w całości z 

praktyki zawodowej" lub „zwolniony w części z praktyki zawodowej” oraz podstawę 

prawną zwolnienia. 

5. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbywania praktyki zawodowej 

jest obowiązany uzupełnić pozostałą część praktyki zawodowej w sposób i trybie 

przewidzianym dla danego zawodu w programie nauczania. 

 

§ 27 

 

Ukończenie szkoły przez słuchacza szkoły dla dorosłych 

1. Słuchacz kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się 

semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane 

w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne oceny klasyfikacyjne z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach 

programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

2. Słuchacz, który ukończył szkołę otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły. 

§ 28 

 

Szczegółowe zasady oceniania i klasyfikowania słuchaczy kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych, których organizatorem jest Zespół Szkół Ekonomicznych im. Generała 

Stefana Roweckiego „Grota” w Opolu, zostają określone w odrębnym regulaminie 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 

 
 
 


