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Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
w Zespole Szkół CKP im. M. Rataja w Krzelowie.

Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. nr 256,poz. 2572 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r, poz. 357) oraz
Rozporządzenia z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U.
z 2015 r., poz. 843).
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
1. Rozporządzenie określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy we wszystkich typach szkół ZS CKP
w Krzelowie.
2. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.
Rozdział 2
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży
§ 2.
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 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 zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału,
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie
szkoły.
§ 3.
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach
oceniania wewnątrzszkolnego.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
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1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach
ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
według skali, o której mowa w § 13 ust. 1 i § 17 ust. 3;
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
§ 4.
1. Szczegółowe warunki i sposób oceniania określa WSO z uwzględnieniem przepisów
rozporządzenia.
2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie
programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej)
oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Sposób informowania:
- uczniów informują nauczyciele na pierwszych lekcjach z danych zajęć i odnotowują
w dzienniku lekcyjnym
- rodziców ( prawnych opiekunów) informują wychowawcy klas na ogólnoklasowym
zebraniu i odnotowują w dzienniku lekcyjnym.
3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania..
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Sposób informowania:
- uczniów informują wychowawcy na pierwszych godzinach wychowawczych
- rodziców (prawnych opiekunów) wychowawcy na pierwszym ogólnoklasowym zebraniu.
Fakty te wychowawca odnotowują w dzienniku lekcyjnym.
§ 5.
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w bezpośredniej rozmowie.
3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego
rodzicom. Nauczyciel udostępnia ocenione prace uczniowi na lekcji, a rodzicom w
szkole w ciągu dwóch tygodni od dnia uzyskania przez ucznia oceny.
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu
klasyfikacyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 2
i 3 oraz art. 66 ust. 1b, egzaminu poprawkowego, o którym mowa w art. 44m ust. 1,
zastrzeżeń, o których mowa wart. 44n, oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania
ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Dokumentację
udostępnia dyrektor szkoły (wicedyrektor szkoły) w szkole.
§ 6.
1. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie
tego orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty
pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych
możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli
i specjalistów;
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na
podstawie tej opinii.
§ 7.
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej
opinii.
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia
ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2,
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny
klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje
się „zwolniony” albo „zwolniona”.
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§ 8.
1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do
końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,
z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie
z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”
albo „zwolniona”.
§ 9.
1. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela
i obejmuje:
1) wybór tematu projektu edukacyjnego;
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
3) wykonanie zaplanowanych działań;
4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;
5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.
2. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub
wykraczać poza te treści.
3. Dyrektor gimnazjum ustala:
1) zadania nauczyciela prowadzącego projekt:
2) czas realizacji projektu edukacyjnego;
3) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;
4) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;
5) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.
4. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną
realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji
projektu, o których mowa w ust. 3.
5. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu
edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
6. Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego
w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.
7. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, na świadectwie
ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia
w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
8. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach
oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym.
§ 10.
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania
i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w niniejszym systemie –
śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, z zastrzeżeniem ust. 2.
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2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,
z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego
na podstawie odrębnych przepisów, i z zachowania ucznia oraz ustaleniu
śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 15 ust. 1 i § 17 ust. 4.
3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się, co najmniej raz w ciągu roku
szkolnego.
4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia
w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której
mowa w § 13 ust. 1 i § 17 ust. 3.
5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem
indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie
odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania, zgodnie z § 13 ust. 1 i § 17 ust. 4a.
6. W szkołach policealnych i szkołach pomaturalnych zachowania nie ocenia się. Oceny
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych według skali, o której mowa w § 13 ust. 1, ustala
się po każdym semestrze.
7.
Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są
obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)
o przewidywanych dla niego rocznych ( semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania,
w terminie 30 dni.
8. Na miesiąc przed ostatnim dniem zajęć w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych
określonych w szkolnym planie nauczania poszczególni nauczyciele zobowiązani są
poinformować uczniów, wychowawców klas, a wychowawcy rodziców (prawnych
opiekunów)o przewidywanych ocenach rocznych na ogólnoklasowym zebraniu
rodziców (prawnych opiekunów), a rodzice zobowiązani są uczestniczyć w tym
zebraniu. Fakt przeprowadzenia zebrania należy odnotować w dzienniku lekcyjnym
danej klasy.
9. Uczeń może uzyskać wyższe niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jeżeli nie opanował pewnej
partii materiału w terminie, a uzupełnił je w późniejszym (według wymagań na
poszczególne oceny).
10. Na miesiąc przed ostatnim dniem zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie
nauczania wychowawca klasy powinien poinformować uczniów, rodziców (prawnych
opiekunów) o przewidywanej ocenie z zachowania na ogólnoklasowym zebraniu
rodziców (prawnych opiekunów), a rodzice zobowiązani są uczestniczyć w tym
zebraniu. Fakt przeprowadzenia zebrania należy odnotować w dzienniku lekcyjnym
danej klasy.
11. Wyższa niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania może być
uzyskana tylko w przypadku gdy uczeń wykaże się zaangażowaniem w wypełnianiu
swoich obowiązków, działalności na rzecz szkoły i środowiska.
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§ 11.
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
z zastrzeżeniem ust. 3, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz
ocenianego ucznia.
Sposób zasięgania opinii:
- nauczyciele informują na bieżąco wychowawcę o zachowaniu jego wychowanków
- uczniowie na godzinie wychowawczej wypowiadają się na temat zachowania ocenianego
ucznia
- oceniany uczeń również na godzinie wychowawczej wypowiada się na temat swojego
zachowania.
2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna
(semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma
wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy)
ani na ukończenie szkoły.
3. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, która organizuje praktyczną naukę
zawodu, na warunkach i w trybie określonych w odrębnych przepisach, śródroczną
i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk
zawodowych ustala:
1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy
i w indywidualnych gospodarstwach rolnych – nauczyciel praktycznej nauki zawodu,
instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych lub kierownik
praktycznej nauki zawodu;
2) w pozostałych przypadkach - nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor
praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu.
§ 12.
1. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych ustala się według skali:
1) stopień celujący (cel)
6
2) stopień bardzo dobry plus (bdb+)
5+
3) stopień bardzo dobry (bdb)
5
4) stopień bardzo dobry minus (bdb-)
55) stopień dobry plus (db+)
4+
6) stopień dobry (db)
4
7) stopień dobry minus (db-)
48) stopień dostateczny plus (dst +)
3+
9) stopień dostateczny (dst)
3
10) stopień dostateczny minus (dst-)
311) stopień dopuszczający plus (dp+)
2+
12) stopień dopuszczający (dp)
2
13) stopień dopuszczający minus (dp-) 2-
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14) stopień niedostateczny (nast.)
1
2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz
jak powinien dalej się uczyć.
§13.
1. Oceny śródroczne i roczne (semestralne) ustala się w stopniach według następującej
skali:
1) stopień celujący
6
2) stopień bardzo dobry
5
3) stopień dobry
4
4) stopień dostateczny
3
5) stopień dopuszczający
2
6) stopień niedostateczny
1
2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których
mowa w ust. 1 pkt 1–5.
3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust.
1 pkt 6.
4. Oprócz ocen wymienionych w punkcie 1 §12 wprowadza się dodatkowe zapisy:
- uczeń nieobecny na sprawdzianie (pisemnym lub ustnym) „nb”
- zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji „np.”
- dopuszcza się zapisywanie dat przy ocenach i nb , np.,
- dopuszcza się stosowanie skrótów nad kolumnami ocen.
5. Procedury oceniania i dokumentowania.
1) Ocenę cyfrową z pracy pisemnej zapisujemy kolorem czerwonym, pozostałe oceny
wpisujemy kolorem czarnym lub niebieskim.
2) Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wpisujemy pełnym zapisem.
3) Minimalna liczba ocen dla ucznia w okresie to tygodniowa liczba godzin danych zajęć
edukacyjnych plus jedna.
4) Terminy prac klasowych i sprawdzianów są wpisywane do dziennika (ołówkiem)
z tygodniowym wyprzedzeniem. W danym tygodniu mogą się odbyć najwyżej trzy
sprawdziany i nie więcej niż jeden w danym dniu.
5) Wszystkie prace pisemne powinny być sprawdzone, ocenione i wpisane do dziennika
lekcyjnego w ciągu dwóch tygodni.
6) Nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego sprawdzania wiadomości
umiejętności uczniów stosując różnorodne formy oceniania.
7) Jeżeli praca pisemna została przełożona na prośbę uczniów na inny termin, to
w danym dniu można przeprowadzić dwa sprawdziany
8) Uczeń zgłasza, a nauczyciel uwzględnia nieprzygotowanie do zajęć dydaktycznych
ucznia przynajmniej jeden raz w semestrze bez podania przyczyny.
9) Przez nieprzygotowanie do zajęć dydaktycznych należy rozumieć: brak zeszytu, brak
pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi ustnej, brak przyrządów i pomocy, brak
stroju, ubrania roboczego.
§14.
1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki
i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany
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przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych
zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia
w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na
rzecz kultury fizycznej.
§15.
1. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym są ocenami opisowymi.
§16.
1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
z zachowania.
2. Ustala się punktową skalę ocen w zakresie 0-100 pkt.% oraz następujące kryteria
oceniania:
1) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawy
programowej na poziomie niższym niż 30% pkt, i nawet przy pomocy nauczyciela nie
podejmuje prób uzyskania wyższego wyniku .
2) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który spełnia wymagania podstawy
programowej na poziomie 30 - 45 % pkt, samodzielnie i przy pomocy nauczyciela
podejmuje próby uzyskania wyższego wyniku .
W tym uczeń który przy pomocy nauczyciela umie:
- definiować, nazywać, wyliczać, określać zasadnicze pojęcia i zagadnienia określone
w podstawie programowej;
- odtwarzać, naśladować czynności bez ich zrozumienia;
- skupiać uwagę na zagadnieniach zasadniczych;
3) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który spełnia wymagania podstawy programowej
na poziomie 46 - 60 % pkt, samodzielnie i przy pomocy nauczyciela systematycznie
podejmuje skuteczne próby uzyskania wyższego wyniku
W tym uczeń który samodzielnie lub przy niewielkiej pomocy nauczyciela umie:
- wyjaśniać, streszczać, oceniać zagadnień z podstawy programowej
- zastosować nabyte wiadomości w typowych sytuacjach praktycznych
- wykonywać samodzielnie podstawowe czynności zawodowe;
4) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który spełnia wymagania podstawy programowej na
poziomie 61 - 79 %pkt, samodzielnie i systematycznie podejmuje skuteczne próby
uzyskania wyższego wyniku
W tym uczeń który samodzielnie umie:
- rozwiązywać, porównywać, analizować zagadnienia
- poszukiwać i proponować rozwiązania w sytuacjach typowych;
- wykonywać zadania o średnim stopniu trudności prezentując pewność zawodową.
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5) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który spełnia wymagania podstawy programowej
na poziomie 80 – 95% pkt, samodzielnie systematycznie podejmuje skuteczne próby
uzyskania wyższego wyniku
W tym uczeń który samodzielnie umie:
- dowodzić, uzasadniać, planować, projektować w całym zakresie zagadnień podstawy
programowej
- samodzielnie i w sposób pewny prezentować kluczowe umiejętności zawodowe.
6) Ocenę celującą otrzymuje uczeń który spełnia wymagania podstawy programowej na
poziomie 96- 100% pkt,
W tym uczeń który samodzielnie umie
- dowodzić, uzasadniać, planować, projektować w całym zakresie zagadnień podstawy
programowej
- proponować i dokonywać rozwiązań praktycznych w sytuacjach nietypowych;
- prezentować w działaniu umiejętności i kompetencje zawodowe.
§ 17.
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
8) zaangażowanie w wykonanie projektu edukacyjnego – gimnazjum.
2. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej
w niniejszym systemie, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się według
następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne;
z zastrzeżeniem ust. 4 i 4a.
4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
4a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub
dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
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specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
5. Ustala się następujące kryteria oceny zachowania:
1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
- stanowi wzór do naśladowania pod względem postawy etyczno –moralnej;
- jest pilny, systematyczny i sumienny;
- wzorowo wykonał projekt edukacyjny
- nie spóźnia się na lekcje z przyczyn nieusprawiedliwionych;
- szanuje mienie szkolne i prywatne;
- nie ulega nałogom;
- nie używa wulgarnego słownictwa;
- wykazuje inicjatywę na rzecz klasy, szkoły i środowiska;
- okazuje szacunek innym osobom.
2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
- wypełnia wszystkie obowiązki określone w statucie szkoły i regulaminach;
- brał czynny udział w realizacji projektu edukacyjnego
- nie spóźnia się do szkoły z przyczyn nieusprawiedliwionych;
- szanuje mienie szkolne, społeczne i prywatne;
- sporadycznie przejawia aktywność społeczną.
3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
- stara się dobrze wywiązywać z obowiązków zawartych w statucie szkoły
i regulaminach;
- wniósł wkład w grupową realizację projektu edukacyjnego
- pracuje w szkole na miarę swoich możliwości;
- szanuje mienie szkolne, społeczne i prywatne;
- stara się przestrzegać ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego;
- ma nieliczne spóźnienia nieusprawiedliwione;
- ma w okresie kilkanaście opuszczonych godzin nieusprawiedliwionych;
- przyjmuje do wiadomości uwagi o sporadycznym, niewłaściwym swoim zachowaniu i stara
się nie popełniać tych samych błędów.
4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
- pracuje w szkole na miarę swoich możliwości;
- sporadycznie opuszcza pojedyncze lekcje;
- ma w okresie od 20 – 30 opuszczonych godzin nieusprawiedliwionych;
- nie sprawia trudności wychowawczych;

11
- nie ulega nałogom;
- wywiązuje się z obowiązków bez zaangażowania;
5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
- sporadycznie łamie zasady zawarte w statucie szkoły i regulaminach;
- uczestniczy w konfliktach, znęca się fizycznie lub psychicznie;
- opuszcza lekcje z wybranych zajęć edukacyjnych;
- ma od 30-40 opuszczonych godzin nieusprawiedliwionych;
- spóźnia się na lekcję.
6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
- nagminne łamie zasady zawarte w statucie szkoły i regulaminach;
- prowokuje i uczestniczy w konfliktach, znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi;
- często opuszcza lekcje z wybranych zajęć edukacyjnych;
- ma więcej niż 40 opuszczonych godzin nieusprawiedliwionych;
- często spóźnia się na lekcję;
- ulega nałogom;
- nie wykazuje poprawy mimo stosowanych przez szkołę środków wychowawczych.
6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
§ 18.
1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom
osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie
programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości,
stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
§ 19.
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach
edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym
planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności
lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może
wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok
nauki;

12
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2,
nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka,
muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć
edukacyjnych.
6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie
ustala się oceny zachowania.
7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej,
z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych,
informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim
formę zadań praktycznych.
9. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin klasyfikacyjny z zajęć
praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma
formę zadań praktycznych.
10. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
(prawnymi opiekunami).jednak nie później niż w dniu poprzedzającym zakończenie
rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1,
przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez
dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza
komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia
odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład
komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze –
jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla
odpowiedniej klasy.
13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz
jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń
może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów
– rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 12, a w przypadku egzaminu
klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład
komisji;
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) imię i nazwisko ucznia;
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5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
6) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
16. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, nieklasyfikowanego
z zajęć praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje
zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub
rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.
17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
§ 20.
1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z
zastrzeżeniem ust. 2 i § 21.
2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może
być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 23 ust. 1 i § 21.
3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest
ostateczna, z zastrzeżeniem § 21.
§ 21.
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) 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 do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) 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 (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej
i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) 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, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego
rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
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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 nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze – 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 (semestralna) 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 (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która
może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 23 ust. 1.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
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.
9. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia
i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
10.
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o
którym mowa w ust. 2 pkt 1, 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 (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.
§ 22.
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo
wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych
w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe
od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 4, 5; §17 ust. 7 oraz § 23 ust. 10.
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2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
2a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do
średniej ocen, o której mowa w ust. 2 , wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych
zajęć.
3. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje
się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,
w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W szkole policealnej promowanie uczniów odbywa się po każdym semestrze.
5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w gimnazjum oraz
laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach, szkołach
ponadgimnazjalnych i dotychczasowych szkołach ponadpodstawowych otrzymują
z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń,
który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub
finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej (semestralnej) oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą
końcową ocenę klasyfikacyjną.
6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr),
z zastrzeżeniem § 23 ust. 10.
7. Uczeń szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej w zakładzie poprawczym
i schronisku dla nieletnich, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania, co najmniej jednej klasy, a który
w szkole podstawowej specjalnej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz
rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może
być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do uczniów gimnazjów.
§ 23.
1.

2.

3.
4.

Począwszy od I klasy gimnazjum, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
(semestralnej) otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednego albo dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z
tych zajęć. egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, zajęć
komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma
przede wszystkim formę zadań praktycznych.
W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć
praktycznych, praktyk zawodowych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń
(doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.
Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii
letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu w ostatnim tygodniu ferii zimowych.
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
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3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek
komisji.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, 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
w szczególności:
1) Nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) skład komisji;
3) termin egzaminu poprawkowego;
4) pytania egzaminacyjne;
5) imię i nazwisko ucznia
6) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września, a w szkole, w
której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu - nie później niż do
końca marca.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr), z
zastrzeżeniem ust. 10.
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden
raz w ciągu danego 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.
§ 24.
1. Uczeń kończy gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną :
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo
najwyższej (semestrze programowo najwyższym) oraz roczne (semestralne) oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w
klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu,
z uwzględnieniem §22 ust.5, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny
niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz §17 ust.7
2) w przypadku gimnazjum - jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu, o którym mowa w § 32
ust 2, z zastrzeżeniem § 38 i § 49 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2007 r.
2. Uczeń kończy gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku
klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć
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edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
zachowania.
2a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do
średniej ocen, o której mowa w ust. 2 , wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych
zajęć.
3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada
pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu
z rodzicami (prawnymi opiekunami).
Rozdział 3
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkołach dla dorosłych
§ 25.
1. Do słuchaczy szkół dla dorosłych stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust.1 pkt 1 i
ust. 2, § 3, § 4 ust. 1, § 5, § 6 ust. 1 i 2, § 8 i 9 § 11 ust. 9, § 12 ust. 1-3, § 13 ust. 1 i 2,
§ 14,
§ 17 ust. 7-10, 14,14a i 16, § 18 ust. 2 i 7 i § 19 ust. 1§19 ust1i2 pkt1, ust 3,4pkt 1,ust567pkt
1, ust 8-10 i § 20ust 3”
2. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się.
3. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych według skali, o
której mowa w § 12 ust. 2, ustala się po każdym semestrze. Oceny klasyfikacyjne z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią podstawę do promowania słuchacza na semestr
programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.
4. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze.
§ 26.
1. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych prowadzonej w
formie zaocznej są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.
2. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej
dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje oraz uzyskał z
wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne w ramach
wewnątrzszkolnego oceniania. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy
kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela
prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, drugą pracę kontrolną.
3. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej
może być dopuszczony słuchacz, który opuścił nie więcej niż 50% obowiązkowych zajęć.
3a. Słuchacz szkoły policealnej który nie spełnił warunków określonych w pkt.2 i 3 nie
otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.
3b. Dyrektor szkoły dla dorosłych może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru na
pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony
w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych.
3c.Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. W
wyjątkowych przypadkach, dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może wyrazić
zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej szkole.
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4. Słuchacz szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej, który z przyczyn
usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie,
zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
5. Termin dodatkowy, o którym mowa w ust. 4, wyznacza się po zakończeniu semestru
jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie
później niż do dnia 31 sierpnia.
6. W szkole policealnej dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej egzaminy z
teoretycznych przedmiotów zawodowych przeprowadza się w formie ustnej lub pisemnej , a
w semestrze ostatnim dla danego przedmiotu egzamin przeprowadza się w formie pisemnej.
7. Oceny z części pisemnej i części ustnej egzaminów semestralnych, o których mowa w
ust. 6, ustala się według skali, o której mowa w § 12 ust. 2.
8. W szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej egzaminy z zajęć
praktycznych mają formę zadania praktycznego.
§ 27.
1. W szkole zasadniczej i zasadniczej szkole zawodowej dla dorosłych prowadzonej w
formie zaocznej, oprócz egzaminów semestralnych, o których mowa w § 22 ust. 6, słuchacz
zdaje w I i II semestrze egzamin semestralny, w formie pisemnej, z jednego przedmiotu
zawodowego, a w semestrach programowo wyższych - z dwóch przedmiotów zawodowych.
2. W szkole policealnej zaocznej dla dorosłych prowadzących kształcenie zawodowe na
podstawie programów modułowych, słuchacz zdaje egzamin w każdym semestrze w formie
pisemnej z danego modułu ze wszystkich w pełni zrealizowanych jednostek modułowych,
3. Przy ustaleniu oceny z danego modułu uwzględnia się oceny uzyskane przez
słuchacza z egzaminów semestralnych przeprowadzonych ze wszystkich w pełni
zrealizowanych jednostek modułowych przynależnych do danego modułu, Oceny ustala się
wg skali i wymagań określonych w §12 ust 1 i 7
§ 28.
1. Słuchacz szkoły dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej może być zwolniony z
części ustnej egzaminu semestralnego, o którym mowa w § 22 ust. 6, jeżeli z części pisemnej
tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny
na zajęciach, a z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał oceny uznane za
pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu
semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej
zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej egzaminu semestralnego.
§ 29.
1. Egzaminy semestralne w szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej
przeprowadza się w trybie określonym w § 22 ust. 1-8 i §23 ust. od 1 do 3.
§ 30.
1.Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy
w przypadku uzyskania niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z jednych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.
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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 września.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej.
5. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi
wyznaczono, zgodnie z § 22 ust. 4, dodatkowy termin egzaminu semestralnego, oraz zajęć
edukacyjnych, z których przystępuje on do egzaminu klasyfikacyjnego.
§ 31.
1. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr zalicza się te 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 ust. 1, w dokumentacji przebiegu
nauczania wpisuje się „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę
prawną zwolnienia.
4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, w dokumentacji przebiegu
nauczania wpisuje się „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę
prawną zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny
klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu
eksternistycznego.
§ 32.
1. Organizację i szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznychgimnazjalnego, maturalnego i zawodowego reguluje rozporządzenie MEN
§ 33.
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 w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od
oceny niedostatecznej;
Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 06.11.2015r.

