Zespół Szkół Agrobiznesu
im. M. Rataja w Klementowicach

WEWNĄTRZSZKOLNY
SYSTEM OCENIANIA

Klementowice, marzec 2014 r.

PODSTAWY PRAWNE
Wewnątrzszkolny System Oceniani opiera się na:
 Rozporządzeniu MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr
83, poz. 562),
 Rozporządzeniu MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz. 1046).
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 , z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
I.

Cele oceniania

§ 1.
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, i
realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych.
4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach
oceniania wewnątrzszkolnego
5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
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.
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§ 2.
1. 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,
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych zgodnie z § 17 ust. 7—14a;
5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
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.
II.

Zasady i kryteria oceniania osiągnięć uczniów oraz formy sprawdzania
wiedzy i umiejętności

§ 3.
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i 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.
2. 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 oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
§ 4.
1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Ocena za pracę pisemną wykonaną w szkole jest podana do 14 dni od daty jej
wykonania.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione
pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest
udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na zasadach
określonych przez nauczycieli.
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4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia
ustaloną ocenę.
§ 5.
1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1), do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu
się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1), do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego
stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym
wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której
mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej
dalej „ustawą”, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1), do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i
edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
§ 6.
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki,
muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany
przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
§ 7.
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o
ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez
lekarza, na czas określony w tej opinii.
2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub
technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 8.
1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) 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.
2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego
języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
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3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo
„zwolniona”.
§ 9.
1. Raz w roku, w styczniu przeprowadza się klasyfikowanie śródroczne. Polega ono na
okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych
określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według
skali określonej w § 12 ust. 1, oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z
zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 7.
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 zachowania ucznia oraz ustaleniu
śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
3. Oceny śródroczne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne oceny klasyfikacyjne
zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym są ocenami opisowymi.
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 § 12 ust. 1 i § 13 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
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.
6. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i roczne oceny klasyfikacyjne
zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym są ocenami opisowymi.
7. W szkole policealnej dla młodzieży zachowania nie ocenia się. Oceny klasyfikacyjne z
zajęć edukacyjnych ustala się po każdym semestrze według skali określonej w § 12
ust. 1.
8. W terminie nie krótszym niż 14 dni przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym
zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne
zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia, o
przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z
zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Fakt
ten powinien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym.
9. W terminie nie krótszym niż 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem
plenarnym rady pedagogicznej wychowawcy klas obowiązani są poinformować w
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formie pisemnej rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przewidywanych dla
niego rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie
klasyfikacyjnej z zachowania. Fakt ten powinien być odnotowany w dzienniku
lekcyjnym.
10. W przypadku, gdy rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, nie mogą uczestniczyć w
zebraniu rodzicielskim wymienionym w ust. 9, mają oni obowiązek skontaktować się
z wychowawcą celem uzyskania informacji o przewidywanych dla niego rocznych
(semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej
rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
11. Nieobecność rodziców (prawnych opiekunów) ucznia na zebraniu rodzicielskim
wymienionym w ust. 9 oraz brak kontaktu z wychowawcą oznacza akceptację przez
rodziców (prawnych opiekunów) ucznia przewidywanych dla niego rocznych
(semestralnych) ocena klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej
rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania
§ 10.
1. Śródroczne i roczne (semestralne) 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.
2. Śródroczne i roczne (semestralne) 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 ani na
ukończenie szkoły.
3. W zasadniczej szkole zawodowej, śródroczną, roczną (semestralną) ocenę
klasyfikacyjną z zajęć praktycznych ustala nauczyciel praktycznej nauki zawodu.
4. W technikum oraz szkole policealnej dla młodzieży ocenę klasyfikacyjną
(semestralną, roczną) ustala nauczyciel odpowiedzialny za organizację praktyk
zawodowych po uwzględnieniu opinii opiekuna praktyk zawodowych lub
kierownika zakładu na terenie którego uczeń lub słuchacz odbywał praktykę
zawodową. W przypadku praktyk zawodowych odbywanych na terenie
gospodarstwa przyszkolnego ocenę ustala nauczyciel odpowiedzialny za organizację
praktyk zawodowych w porozumieniu z nauczycielami praktycznej nauki zawodu.
5. Uczniowi, który uczęszczał na nieobowiązkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo
etykę, do średniej ocen wlicza się także końcoworoczne oceny klasyfikacyjne
uzyskane z tych zajęć.
§ 11.
1. Ilość ocen cząstkowych w danym semestrze jest uzależniona od ilości godzin
przewidzianych w szkolnym planie nauczania i nie powinna być mniejsza od
podwojonej ilości tygodniowego wymiaru godzin zwiększonej o 1.
2. Ocenę śródroczną i roczną ustala się na podstawie ocen cząstkowych. Ustalona przez
nauczyciela ocena śródroczna i roczna nie powinna być średnią ocen cząstkowych.
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3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono u ucznia braki w
osiągnięciach edukacyjnych mogące uniemożliwić kontynuowanie nauki w klasie
programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła w miarę
możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
§ 12.
1. Bieżące, śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych, 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. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
§ 13.
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.
2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, ustala się według następującej
skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z
zastrzeżeniem § 20 ust. 2
Ogólne kryteria oceniania
§ 14.
1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania
w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, oraz
b. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje
rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza
program nauczania tej klasy, lub
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c. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach
sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu co najmniej
powiatowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem
nauczania przedmiotu w danej klasie, oraz
b. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie
problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi
zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w
nowych sytuacjach.
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a. nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w
danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania
zawarte w podstawach programowych, oraz
b. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe
zadania teoretyczne lub praktyczne.
4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
a. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w
danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w
podstawach programowych, oraz
b. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim
stopniu trudności.
5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
a. ma znaczne braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie
przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z
danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz
b. rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o
niewielkim stopniu trudności.
6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a. nie opanował elementarnej wiedzy i umiejętności określonych w podstawach
programowych przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w
wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy
z tego przedmiotu i zasadniczo utrudniają kształcenie w zakresie innych
przedmiotów.
Szczegółowe kryteria oceny z poszczególnych przedmiotów ustala prowadzący je
nauczyciel uwzględniając kryteria ogólne.
Metody sprawdzania osiągnięć ucznia
§ 15.
1. W szkole stosuje się następujące metody sprawdzania osiągnięć:
 prace klasowe – obejmuje materiał z całego działu,
 sprawdzian – więcej niż cztery ostatnie lekcje ale nie obejmuje całego działu,
 kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji,
 twórcze prace pisemne (np. referaty) połączone z ich samodzielną
prezentacją,
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twórcze prace plastyczne, techniczne, programy komputerowe i prezentacje
multimedialne,
odpowiedzi ustne,
prace domowe,
testy,
konkursy,
zadania praktyczne,
ćwiczenia sprawnościowe,
aktywność na zajęciach.

2. Liczbę prac klasowych i sprawdzianów ustala indywidualnie nauczyciel uczący
danego przedmiotu w zależności od ilości godzin przedmiotu w tygodniu, nie może
być ona jednak mniejsza niż jeden w ciągu semestru nauki z zastrzeżeniem takich
przedmiotów jak język polski, matematyka, język obcy, dla których minimalna ilość
nie może być mniejsza niż dwa. Maksymalna ilość pisemnych prac klasowych w ciągu
jednego semestru z poszczególnych zajęć edukacyjnych nie może być wyższa niż 5.
3. W ciągu jednego dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian lub praca klasowa, a w
ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.
4. Prace klasowe i sprawdziany pisemne są obowiązkowe. Uczeń nieobecny na
pisemnej formie sprawdzianu zobowiązany jest do zaliczenia danej partii materiału
programowego w terminie podanym przez nauczyciela. Nie zaliczenie sprawdzianu
w ustalonym terminie jest równoznaczne z uzyskaniem oceny niedostatecznej.
5. Terminy prac pisemnych obejmujących materiał z więcej niż trzech ostatnich lekcji
muszą być podane z tygodniowym wyprzedzeniem. Winno to być odnotowane w
dzienniku lekcyjnym we właściwej dla dnia i godziny rubryce.
6. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia prac klasowych i sprawdzianów w
terminie do dwóch tygodni od daty ich napisania.
7. Sprawdzone i ocenione prace klasowe i sprawdziany uczeń otrzymuje do wglądu na
zasadach określonych przez nauczyciela.
8. Poprawa prac klasowych jest dobrowolna i musi odbywać się poza lekcjami ucznia w
ciągu dwóch tygodni od rozdania prac.
9. Z poprawy pracy klasowej do dziennika wpisuje się oceny pozytywne.
III.

Zasady i kryteria uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych oraz oceny klasyfikacyjnej
zachowania

§ 16.
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą po uzyskaniu informacji o
przewidywanej rocznej (semestralnej) ocenie klasyfikacyjnej i stwierdzeniu, że:
1) roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest za niska,
złożyć wniosek do dyrektora szkoły o przeprowadzenie egzaminu
sprawdzającego;
2) roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna zachowania jest za niska, złożyć
wniosek do dyrektora szkoły o ponowne ustalenie rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
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2. Wniosek może być złożony nie później niż 7 dni przed rocznym (semestralnym)
klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej.
3. 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.
4. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, ustala dyrektor szkoły nie
później niż na jeden dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
5. 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 - jako egzaminujący;
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne
– jako członek komisji.
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,
6. Egzaminy sprawdzające przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z
zastrzeżeniem ust 7.
7. Egzamin sprawdzający z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, zajęć
artystycznych, technologii informacyjnej, informatyki, wychowania fizycznego oraz z
zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń,
ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
8. Egzamin w części pisemnej trwa 90 minut, a w części ustnej uczeń losuje zestaw 3
pytań i po 20 minutach przygotowania ma 20 minut na udzielenie odpowiedzi.
9. 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 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.
10. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu;
3) pytania egzaminacyjne;
4) wynik egzaminu oraz uzyskaną ocenę.
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Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca sierpnia.
12. Z przeprowadzonego egzaminu uczeń nie może otrzymać oceny niższej niż
proponowana wcześniej przez nauczyciela przedmiotu.
IV.

Zasady i kryteria zdawania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego

§ 17.
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;
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: technika, 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, techniki, zajęć
technicznych, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma
przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
10. 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.
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11. 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 obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym
planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
12. 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.
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów
– rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku
egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w
ust. 4 pkt 2 – skład komisji;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
4) 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.
14a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w
dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
15. Dla ucznia zasadniczej szkoły zawodowej, nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z
powodu usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające
uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych.
16. Dla ucznia, nieklasyfikowanego z praktyk zawodowych z powodu usprawiedliwionej
nieobecności, rada pedagogiczna umożliwia mu zaliczenie praktyk w okresie
wakacyjnym.
17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
§ 18.
1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z
zastrzeżeniem ust. 2 i § 19.
2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
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może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 21 ust. 1
i § 19.
3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest
ostateczna, z zastrzeżeniem § 19.
§ 19.
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 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznowychowawczych.
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 (semestralna) 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. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w
terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin
sprawdzianu 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,
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
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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 i §
21 ust. 1.
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, 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.
8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i
zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. 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.
§ 20.
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. 2,4 i 5 § 21 ust. 10.
2. Rada pedagogiczna może podjąć decyzję o niepromowaniu do klasy programowo
wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi
z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
3. 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.
4. 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).
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5. W szkole policealnej i pomaturalnej promowanie uczniów odbywa się po każdym
semestrze.
6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim
w gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach i
szkołach ponadgimnazjalnych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą
roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub
finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć
edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
7. 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 i § 21 ust. 10.
Egzamin poprawkowy
§ 21.
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę
niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może
zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych,
informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania
fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. W zasadniczej szkole zawodowej egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, ma
formę zadań praktycznych.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza
się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W
skład komisji wchodzą:
a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze - jako przewodniczący komisji;
b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako
członek komisji.
6. 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.
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
a. skład komisji;
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b. termin egzaminu poprawkowego;
c. pytania egzaminacyjne;
d. wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. 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.
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
i
szkoły
ponadgimnazjalnej, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu
edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej (semestru programowo
wyższego) 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 (semestrze programowo wyższym).
§ 21a.
1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na
celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści
nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla
gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i
obejmuje następujące działania:
1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego
realizacji;
3) wykonanie zaplanowanych działań;
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum
w porozumieniu z radą pedagogiczną.
6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu
wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą
realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych
opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu
edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w
realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z
realizacji projektu edukacyjnego.
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10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w
miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu
edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 22.
1. Uczeń kończy gimnazjum lub 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) i 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 § 20 ust. 6, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 20 ust. 2;
2) w przypadku gimnazjum — jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do
sprawdzianu lub egzaminu, o którym mowa w § 46, z zastrzeżeniem ust. 3
2. Uczeń kończy gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli w
wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej
bardzo dobrą ocenę zachowania.
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).
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkole dla dorosłych
§ 23.
1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza.
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, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę
podstawę.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego
4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o
postępach w tym zakresie;
2) udzielanie słuchaczowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego
rozwoju;
3) motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce;
4) dostarczenie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce
oraz specjalnych uzdolnieniach słuchacza;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
dydaktycznej.
5. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się.
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6. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 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.
7. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze.
§ 24.
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują słuchaczy o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania semestralnych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
§ 25.
1. Oceny są jawne dla słuchacza.
2. Na wniosek słuchacza, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna
dokumentacja dotycząca oceniania słuchacza jest udostępniana słuchaczowi na
zasadach określonych przez nauczycieli.
3. Na wniosek słuchacza nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
§ 26.
1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować
wymagania edukacyjne, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 1), do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych słuchacza, u którego stwierdzono
zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 1), do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych słuchacza, u którego
stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym
wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o
której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
zwanej dalej „ustawą”.
§ 27.
1. Egzaminy semestralne w szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej
obejmują problematyką całość zagadnień omawianych na poszczególnych zajęciach
edukacyjnych w ciągu semestru.
§ 28.
1. Klasyfikacja semestralna słuchacza polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych słuchacza z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie
nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w § 12 ust. 1.
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2. Podstawą oceniania i klasyfikowania w szkołach zaocznych są egzaminy
semestralne, które przeprowadza się z obowiązkowych przedmiotów objętych
planem nauczania danego semestru.
3. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej
dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje,
przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu
przeznaczonego na te 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
odpowiednio konsultacje, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do
egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za
pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
4. Tematy prac kontrolnych w szkole zaocznej dla dorosłych należy podawać
z uwzględnieniem między innymi formy testu – pakietu zadań.
5. Ilość prac kontrolnych w danym semestrze ustala nauczyciel prowadzący zajęcia.
6. Prace kontrolne przechowywane są przez nauczyciela do dwóch tygodni po
klasyfikacji semestralnej. Po tym okresie podlegają zniszczeniu.
7. Oceny z prac kontrolnych należy wpisać w ciągu dwóch tygodni (od wyznaczonego
terminu pracy), a słuchaczy zapoznać z oceną, omówić popełnione błędy, na życzenie
słuchacza umotywować wystawioną ocenę.
8. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej
może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z przyczyn
usprawiedliwionych na obowiązkowe konsultacje, jeżeli z wymaganych ćwiczeń i
prac kontrolnych uzyskał oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego
oceniania.
9. 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.
10. Termin dodatkowy, o którym mowa w ust. 7, wyznacza się po zakończeniu semestru
jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego
nie później niż do dnia 15 września.
11. W policealnej szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej egzaminy
semestralne zdaje się w formie ustnej, z zastrzeżeniem ust.12.
12. W szkole policealnej i szkole pomaturalnej prowadzonej w formie zaocznej słuchacz
zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne, w formie pisemnej, z dwóch
przedmiotów zawodowych podstawowych dla zawodu, w którym się kształci.
13. Wyboru przedmiotów zawodowych, o których mowa w ust. 10 i 12, dokonuje Rada
Pedagogiczna. Decyzję w tej sprawie podaje się do wiadomości słuchaczy na
pierwszych zajęciach w każdym semestrze.
14. Oceny z części pisemnej i części ustnej egzaminów semestralnych, o których mowa w
ust. 9 i 10, ustala się według skali, o której mowa w § 12 ust. 1.
15. Dopuszczenia do egzaminu semestralnego dokonuje nauczyciel danego przedmiotu.
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16. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie spełnił warunków określonych odpowiednio
w ust. 3, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony
z listy słuchaczy.
17. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie zdał egzaminu poprawkowego, o którym
mowa w § 37, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje
skreślony z listy słuchaczy.
18. Dyrektor szkoły dla dorosłych 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.
19. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. W
wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie
kształcenia w danej szkole.
§ 29.
1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może być zwolniony z części ustnej egzaminu
semestralnego, o którym mowa w § 28 ust. 9, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu
otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na
zajęciach i 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.
§ 30.
1. Termin egzaminów semestralnych podaje do wiadomości słuchaczy dyrektor szkoły,
co najmniej na dwa tygodnie przed terminem egzaminu.
2. Termin egzaminów wyznacza dyrektor szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady
Pedagogicznej tak aby mogły się one odbyć w ciągu 4 ostatnich tygodni semestru.
3. Terminy egzaminów proponują nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
4. W ciągu jednego dnia słuchacz może zdawać egzaminy pisemne lub ustne najwyżej z
dwóch przedmiotów.
5. Na wniosek słuchaczy Rada Pedagogiczna wyraża zgodę na zdawanie nie więcej niż 3
egzaminów w ciągu dnia.
6. W trakcie egzaminu pisemnego słuchacz może korzystać z przyborów i środków
pomocniczych określonych przez egzaminatora.
§ 31.
1. Semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
2. Semestralne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Semestralna
ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję
na semestr programowo wyższy ani na ukończenie szkoły.
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3. Oceny bieżące i semestralne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala się w
stopniach według skali określonej w § 12 ust. 1.
§ 32.
1. Słuchacz szkoły zawodowej, ma obowiązek odbycia praktyk zawodowych.
2. Słuchacz jest obowiązany do odbycia praktyki zawodowej i uzyskania oceny z
odbytej praktyki w terminie do końca cyklu kształcenia.
3. Słuchacz kształcący się w zawodzie technik rachunkowości, symbol 431103 lub w
zawodzie technik turystyki wiejskiej, symbol 515203 jest obowiązany do odbycia
praktyki zawodowej i uzyskania oceny z odbytej praktyki w terminie do końca cyklu
kształcenia danej kwalifikacji.
4. Dyrektor szkoły:
1) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości,
jeżeli przedłoży on:
a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo
uzyskania tytułu zawodowego (lub świadectwo równorzędne),
wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, lub świadectwo
czeladnika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub
dyplom mistrza -w zawodzie, w którym się kształci,
b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające
przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej
równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla danego
zawodu;
2) może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w
części, jeżeli przedłoży on:
a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania
tytułu zawodowego (lub świadectwo równorzędne), wydane po
zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, lub świadectwo czeladnika albo
dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza
-w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci,
b) 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,
c) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające
zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci, lub w zawodzie
wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci;
3) zwalnia słuchacza szkoły policealnej z obowiązku realizacji zajęć
edukacyjnych "Podstawy przedsiębiorczości", jeżeli przedłoży on świadectwo
ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie, z którego wynika, że
zrealizował on te zajęcia.
5. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 lit. c, przedkłada się dyrektorowi
szkoły w każdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej
nauki zawodu.
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6. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może nastąpić po ustaleniu przez
dyrektora szkoły wspólnego zakresu umiejętności zawodowych dla zawodu, w
którym słuchacz się kształci, i dla zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu.
7. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki
zawodu, jest obowiązany uzupełnić pozostałą część praktycznej nauki zawodu.
Zakres uzupełnienia zajęć ustala z nauczycielem odpowiedzialnym za organizację
praktycznej nauki zawodu.
8. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia
praktycznej nauki zawodu w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się,
odpowiednio, "zwolniony w całości z praktycznej nauki zawodu" lub "zwolniony w
części z praktycznej nauki zawodu" oraz podstawę prawną zwolnienia.
9. W przypadku zwolnienia słuchacza szkoły policealnej z obowiązku realizacji zajęć
edukacyjnych "Podstawy przedsiębiorczości" w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony", a także rodzaj świadectwa
będącego podstawą zwolnienia i datę jego wydania.
10. W szkole dla dorosłych, semestralną ocenę klasyfikacyjną z praktycznej nauki
zawodu ustala nauczyciel odpowiedzialny za organizację praktycznej nauki zawodu,
w porozumieniu z kierownikiem zakładu (opiekunem praktyk).
§ 33.
Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono u słuchacza braki w osiągnięciach
edukacyjnych mogące uniemożliwić kontynuowanie nauki w semestrze programowo
wyższym, szkoła w miarę możliwości, stwarza słuchaczowi szansę uzupełnienia braków.
§ 34.
1. Słuchacz może
edukacyjnych,
klasyfikacyjnej
przekraczającej
nauczania.

nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia semestralnej oceny
z powodu nieobecności słuchacza na zajęciach edukacyjnych
połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie

2. Słuchacz niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek słuchacza niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej
nieobecności rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzaminy klasyfikacyjne
z zastrzeżeniem ust 5.

przeprowadza

się

w

formie

pisemnej

i

ustnej,

5. Egzamin klasyfikacyjny z techniki biurowej i komputerowej oraz z przedmiotu
specjalizacyjnego – komputer w firmie ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu
klasyfikacyjnego uzgadnia się ze słuchaczem.
7. Egzamin klasyfikacyjny dla słuchacza, o którym mowa w ust. 2 i 3, przeprowadza
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora
szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
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8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1)
2)
3)
4)

imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 7;
termin egzaminu klasyfikacyjnego;
zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach słuchacza. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza.
9. W przypadku nieklasyfikowania słuchacza z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
§ 35.
1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z
zastrzeżeniem ust. 1 § 36.
§ 36.
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 do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych.
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 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. Termin sprawdzianu
uzgadnia się ze słuchaczem.
4. 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,
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie
same zajęcia edukacyjne.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 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 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
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edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z
zastrzeżeniem § 21 ust. 1.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) skład komisji,
2) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2,
3) zadania (pytania) sprawdzające,
4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się pisemne prace ucznia 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.
§ 37.
1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku
uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych.
2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia
edukacyjne po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego i po
zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.
4. ustęp 4 skreśla się
5. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi
wyznaczono dodatkowy termin egzaminu semestralnego.
§ 38.
1. Słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,
uzyskał semestralne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
2. Słuchacz, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji
na semestr programowo wyższy i powtarza semestr.
3. W policealnej szkole dla dorosłych egzamin poprawkowy z zajęć edukacyjnych,
których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń, ma formę zadań
praktycznych.
4. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
a) skład komisji;
b) termin egzaminu poprawkowego;
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c) pytania egzaminacyjne;
d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach słuchacza. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza.
5. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
6. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na
semestr programowo wyższy i powtarza semestr.
§ 39.
1. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od
daty przerwania nauki 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 odpowiednio „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia”
lub „zwolniona 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 odpowiednio „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia”
lub „zwolniona 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.
Zasady i kryteria oceniania zachowania
§ 40.
Postanowienia szczegółowe dotyczące:
a) godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień:
 udział ucznia w czasie zajęć lekcyjnych w olimpiadach, zawodach,
konkursach, występach, promocji szkoły, należy traktować jak obecność na
zajęciach lekcyjnych przy rozliczaniu nieobecności ucznia, stosownego wpisu
w dzienniku lekcyjnym dokonuje osoba odpowiedzialna za przygotowanie
uczniów do udziału w różnych formach reprezentowania szkoły,
 spóźnienia powyżej 15 minut są nieobecnością (do 15 minut usprawiedliwia
nauczyciel), każdą nieobecność w szkole uczeń zobowiązany jest
usprawiedliwić u wychowawcy w terminie 7 dni,
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o nieobecnościach nieusprawiedliwionych, powtarzających się spóźnieniach
wychowawca informuje rodziców,
w przypadku oceny nieodpowiedniej, jeżeli uczeń nie spełnia tylko kryterium
godzin nieusprawiedliwionych, wychowawca może odstąpić od obniżenia
oceny, ale tylko w ważnych i uzasadnionych przypadkach, o swej decyzji
informuje zespół klasowy.

b) niszczenia szkoły i cudzej własności:
 w przypadku celowego zniszczenia mienia szkoły uczeń zobowiązany jest do
naprawienia szkody, o zaistniałym zdarzeniu wychowawca informuje
rodziców,
 uczeń naprawia szkodę w terminie uzgodnionym z wychowawcą,
 w przypadku udowodnionym zniszczenia cudzej własności, uczeń
zobowiązany jest do odkupienia, naprawienia zniszczonej rzeczy.
 trzykrotne stwierdzenie, że dany uczeń nie zmienia obuwia w czasie pobytu
w szkole otrzymuje on ocenę o jeden stopień niższą od przewidywanej.
Kryteria ocen zachowania
§ 41.
1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
a. punktualnie przychodzi na lekcje,
b. ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione,
c. pilnie i systematycznie uczy się i osiąga wyniki w nauce na miarę swoich
możliwości,
d. odrabia zadania i zawsze jest przygotowany do lekcji,
e. aktywnie uczestniczy w zajęciach,
f. aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,
g. uczestniczy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, zawodach
sportowych,
h. godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,
i. odnosi się z szacunkiem do nauczycieli, kolegów i innych osób,
j. posiada wysoką kulturę osobistą,
k. jest kreatywny, potrafi wychodzić z inicjatywami własnymi i wdrażać je w
życie,
l. przestrzega ustaleń wychowawcy i dyrektora szkoły,
m. przestrzega postanowień statutu szkoły,
n. szanuje sprzęt i pomoce dydaktyczne w szkole,
o. wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach
realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji
poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością
dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków,
p. używa telefonu komórkowego w wyjątkowych przypadkach tylko za zgodą
nauczyciela lub dyrektora szkoły.
q. w przypadku uczniów gimnazjum nie ma makijażu.
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a. punktualnie przychodzi na lekcje,
b. nie opuścił w semestrze więcej niż 4 godziny bez usprawiedliwienia,
c. pilnie i systematycznie uczy się i osiąga wyniki w nauce na miarę swoich
możliwości,
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d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

odrabia zadania i jest przygotowany do lekcji,
aktywnie uczestniczy w zajęciach,
aktywnie uczestniczy w życiu klasy,
uczestniczy w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, zawodach
sportowych,
godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,
odnosi się z szacunkiem do nauczycieli, kolegów i innych osób,
posiada wysoką kulturę osobistą,
przestrzega ustaleń wychowawcy i dyrektora szkoły,
przestrzega postanowień statutu szkoły,
szanuje sprzęt i pomoce dydaktyczne w szkole,
był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego
współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana
życzliwością,
używa telefonu komórkowego w wyjątkowych przypadkach tylko za zgodą
nauczyciela lub dyrektora szkoły.
w przypadku uczniów gimnazjum nie ma makijażu.

3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a. jest punktualny,
b. stara się być systematyczny, nie opuścił w semestrze więcej niż 8 godzin bez
usprawiedliwienia,
c. bierze aktywny udział w życiu klasy,
d. jest kulturalny wobec osób dorosłych i kolegów,
e. dba o swój wygląd, higienę i zdrowie,
f. przestrzega postanowień statutu szkoły,
g. dba o mienie szkoły i szanuje cudzą własność,
h. jest koleżeński i nie stwarza sytuacji konfliktowych na terenie klasy i szkoły,
i. współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając
stawiane przed sobą i zespołem zadania,
j. sporadycznie użył telefonu komórkowego bez zgody nauczyciela lub
dyrektora szkoły,
k. w przypadku uczniów gimnazjum - miała dyskretny makijaż.
4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
a. przestrzega postanowień statutu szkoły,
b. opuścił w semestrze nie więcej niż 15 godzin bez usprawiedliwienia,
c. rzadko angażuje się w życie klasy i szkoły,
d. nie zawsze wywiązuje się z obowiązków szkolnych,
e. nie ulega nałogom,
f. w przypadku negatywnych zachowań zastosowane wobec niego środki
zaradcze odnoszą pozytywny rezultat,
g. sporadycznie spóźnia się na zajęcia lekcyjne,
h. współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając
stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były
podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu,
i. korzysta z telefonu komórkowego bez zgody nauczyciela lub dyrektora
szkoły,
j. w przypadku uczniów gimnazjum przychodzi do szkoły z makijażem.
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5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
a. opuścił w semestrze nie więcej niż 30 godzin bez usprawiedliwienia,
b. rozmyślnie przeszkadza w prowadzeniu zajęć,
c. nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły,
d. opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia i bardzo często spóźnia się na
lekcje,
e. nie przygotowuje się do zajęć,
f. ma lekceważący stosunek do nauczycieli, kolegów i innych osób,
g. kłamie i oszukuje,
h. ulega nałogom (papierosy, alkohol) – jeżeli nauczyciel trzykrotnie stwierdzi,
że dany uczeń pali papierosy nie może on otrzymać oceny wyższej od
wymienionej w tym punkcie,
i. mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie
wywiązał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były
opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych
członków zespołu,
j. korzysta z telefonu komórkowego bez zgody nauczyciela lub dyrektora
szkoły,
k. stale przychodzi do szkoły w makijażu.
6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
a. rozmyślnie przeszkadza w prowadzeniu zajęć,
b. nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły,
c. nagminnie opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia i bardzo często
spóźnia się na lekcje,
d. nie przygotowuje się do zajęć,
e. jest wulgarny w słowach i zachowaniu,
f. ma lekceważący stosunek do nauczycieli, kolegów i innych osób,
g. znęca się psychicznie i fizycznie nad kolegami,
h. stwarza sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu swojemu i innych,
i. kłamie i oszukuje,
j. ulega nałogom (papierosy, alkohol, środki odurzające), a zastosowane wobec
niego środki wychowawcze nie przynoszą spodziewanych rezultatów,
k. dewastuje środowisko naturalne i znęca się nad zwierzętami,
l. nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązał się ze swoich
obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego
postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i
opiekuna,
m. korzysta z telefonu komórkowego bez zgody nauczyciela lub dyrektora
szkoły,
n. stale przychodzi do szkoły w makijażu.
V.

Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów uczniów

§ 42.
1. Osiągnięcia i postępy ucznia są udokumentowane w dziennikach lekcyjnych według
skali ocen określonej w szkolnym systemie oceniania.
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2. Do wpisywanych do dziennika ocen obowiązuje legenda wyjaśniająca formę
uzyskania oceny (sprawdzian, zadanie klasowe, odpowiedź, aktywność, test itd.)
3. Oceny za prace pisemne (sprawdziany, testy, zadania klasowe, itp.) wpisywane są
kolorem czerwonym. Pozostałe oceny bieżące i klasyfikacyjne są wpisywane
kolorem czarnym lub niebieskim.
4. Przyjmuje się jednolity system oceniania pisemnych prac klasowych po
zrealizowaniu materiału z poszczególnych działów programowych:
 0 – 30% niedostateczny,
 31 – 50% dopuszczający,
 51 – 70% dostateczny,
 71 – 90% dobry,
 91 – 100% bardzo dobry
 91 – 100% + rozwiązanie zadania wykraczającego poza treści/metody objęte
programem nauczania celujący
§ 43.
1. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną. Uczeń poprawia ocenę
niedostateczną w dowolnej formie i terminie ustalonym z nauczycielem. Poprawioną
ocenę wpisuje się w następnej kratce obok oceny poprawianej rozdzielając je
ukośnikiem „/”.Jeżeli uczeń poprawi ocenę niedostateczną w ciągu 2 tygodni od
wystawienia ocen z pracy klasowej, ocena niedostateczna podlega anulowaniu (przy
wystawianiu oceny klasyfikacyjnej nauczyciel bierze pod uwagę oceny z poprawy).
2. O poprawieniu innych ocen decyduje nauczyciel danego przedmiotu.
§ 44.
1. O ocenach wpisywanych do dziennika lekcyjnego uczeń jest informowany na bieżąco,
na prośbę ucznia wychowawca przypomina mu te oceny.
2. Dokumentację prac pisemnych i sprawdzianów prowadzi nauczyciel danego
przedmiotu.
3. Nauczyciel zobowiązany jest do przechowywania prac pisemnych uczniów przez
okres jednego roku.
VI.

Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów uczniów

§ 45.
1. W Gimnazjum oraz w Liceum Ogólnokształcącym osiągnięcia uczniów dokumentuje
się w dzienniku elektronicznym.
2. Kolorem czerwonym (waga 3) oznaczamy oceny z:
prac klasowych, testu z całego działu, testu semestralnego, próbnego sprawdzianu
kompetencji (gdy za danego przedmiotu jest więcej niż 5 zadań), za osiągnięcia w
konkursach pozaszkolnych oraz udział w konkursach pozaszkolnych
3. W kolorze niebieskim (waga 2) wpisujemy oceny z:
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odpowiedzi ustnej, kartkówki (z 1-3 ostatnich tematów), kartkówki ze znajomości
lektury, testu sprawdzającego czytanie ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu
(język obcy), znajomości słownictwa (język obcy), wypracowania domowego,
realizacji i prezentacji projektu, osiągnięć w konkursach szkolnych, dyktanda,
recytacji, prezentacji referatu, pracy na lekcji.
4. Oceny w kolorze czarnym (waga 1):
praca w grupach, wykonanie pomocy dydaktycznych w ramach przedmiotu,
aktywność na lekcji, praca domowa.
§ 46.
1. Podstawą do wystawienia oceny okresowej oraz oceny końcoworocznej
z poszczególnych przedmiotów jest średnia ważona obliczona w następujący sposób:
każdej ocenie śródokresowej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej
wagę w hierarchii ocen.
2. Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:
Średnia

stopień

poniżej 1,6

niedostateczny (1)

od 1,60 do 2,49

dopuszczający (2)

od 2,50 do 3,49

dostateczny (3)

od 3,50 do 4,49

dobry (4)

od 4,50 do 5,49

bardzo dobry (5)

od 5,50

celujący (6)

§ 47.
1. W przypadku oceniania innej formy aktywności lub potrzeby wyróżnienia któregoś z
działań nauczyciel ustala z klasą sposób oceny oraz jej wagę.
2. W przypadku wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki nauczyciel
wystawia ocenę semestralną i końcoworoczną uwzględniając wysiłek wkładany w
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych, zajęć, chęć do
pracy, zaangażowanie, aktywność ucznia.
3. Na ocenę semestralną i roczną uczeń pracuje systematycznie, nie ma możliwości
zmiany oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z określonej części
materiału.

VII.

Metody powiadamiania rodziców o osiągnięciach i postępach uczniów

§ 48.
1. Oparte na wykorzystaniu bezpośredniego kontaktu nauczyciela z rodzicem:
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zebranie ogólnoszkolne,
zebranie klasowe,
indywidualna rozmowa z inicjatywy nauczyciela,
indywidualna konsultacja z inicjatywy rodzica,
obecność rodzica na zajęciach szkolnych.

2. Sposoby oparte na kontakcie pośrednim:
 rozmowa telefoniczna,
 korespondencja listowna,
 list gratulacyjny.
VIII.

Egzaminy przeprowadzane w ostatnim roku nauki w szkołach wchodzących
w skład Zespołu Szkół Agrobiznesu.

§ 49.
Egzaminy zewnętrzne – gimnazjalny, maturalny, potwierdzający kwalifikacje zawodowe
przeprowadza się na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24
lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych.
Zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej
nr 223/2014 w dniu 20 marca 2014 r.
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