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SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNATRZSZKOLNEGO
OCENIANIA
I. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach
dla młodzieży.
§ 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 określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów
kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.
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 oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
§ 2.
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;
1a) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,
co zrobił dobrze, co źle i jak powinien się dalej uczyć;
2) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach i
trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o jego szczególnych uzdolnieniach;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie na początku roku szkolnego przez nauczycieli wymagań edukacyjnych
niezbędnych do uzyskania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
wg skali i 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;
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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 i zachowaniu oraz o szczególnych
uzdolnieniach ucznia.
§ 3.
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego- we wrześniu 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 we wrześniu każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
3. Rodzice (prawni opiekunowie) i uczniowie pisemnie potwierdzają przekazanie
informacji ust. 1., 2. Pisemne potwierdzenia przechowywane są w dokumentacji
wychowawcy i nauczyciela przedmiotu lub innej formie zatwierdzonej przez Radę
Pedagogiczną.
§ 4.
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Na wniosek ustny lub pisemny ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów)
nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę:
1) bieżącą - ustnie;
2) pozytywną ocenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną - ustnie;
3) negatywną cenę klasyfikacyjną śródroczną i roczną - pisemnie.
3. Na wniosek ustny lub pisemny ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów)
sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotyczącą
oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym
opiekunom).
4. Wgląd do prac kontrolnych oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia
odbywa się na terenie szkoły w obecności nauczającego nauczyciela z możliwością
obecności dyrektora szkoły w terminie ustalonym przez nauczyciela lub dyrektora
z uczniem lub rodzicem (prawnym opiekunem).
5. Prace pisemne są gromadzone i przechowywane przez nauczycieli przez cały dany rok
szkolny.
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§ 5.
1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach
edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia.
2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na podstawie
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia, orzeczenia o potrzebie
indywidualnego nauczania ucznia, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w
tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się ucznia, innej
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
wskazującej na potrzebę takiego dostosowania dla ucznia.
3. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia
nieposiadającego w/w opinii lub orzeczenia, ale który objęty jest pomocą
psychologiczno-pedagogiczną w szkole w związku z rozpoznaniem jego specyficznych
potrzeb edukacyjnych przez nauczycieli i pedagoga szkolnego.
4. Na zajęciach wychowania fizycznego nauczyciel obowiązany jest dostosować
wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia posiadającego opinię lekarza
o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń
fizycznych – na podstawie tej opinii.
§ 6.
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod
uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków
wynikających ze specyfiki tych zajęć, systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz
aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury
fizycznej.
§ 7.
1. Dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) zwalnia ucznia
z realizacji zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o braku
możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas
określony w tej opinii.
1a. Dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) 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. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w ust. 1 , uniemożliwia
ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 8.
1. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w zawodzie, dla którego podstawa
programowa kształcenia przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym, zwalnia z
realizacji tych zajęć ucznia, który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii.
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2. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym w dokumentacji
przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony”, a także numer i kategorię posiadanego
przez ucznia prawa jazdy oraz datę wydania uprawnienia.
§ 9.
1. Dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo
pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją
rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z
zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części
lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić
na podstawie tego orzeczenia.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo
„zwolniona”.
§9a
Uczeń podlega klasyfikacji:
1. śródrocznej;
2. rocznej;
3. końcowej.
§ 10.
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania
ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku, na koniec I
semestru danego roku szkolnego.
3. 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.
4. W szkole policealnej zachowania nie ocenia się.
5. W szkole policealnej oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się po każdym
semestrze.
6. Dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są
obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o
przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i
przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w następujący sposób:
1) nauczyciel przedmiotu odczytuje oceny ze swojego przedmiotu uczniom,
2) nauczyciel wychowawca informuje o proponowanych ocenach z zachowania,
3) nauczyciel wychowawca informuje na piśmie rodziców lub prawnych
opiekunów ucznia o przewidywanych na koniec roku szkolnego ocenach
niedostatecznych,
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4) wzór podanej rodzicom lub prawnym opiekunom informacji o planowanych
ocenach niedostatecznych:
Łapy, dnia ………….
…………………………………………
(imiona i nazwisko rodziców - prawnych opiekunów)

…………………………………………
(adres)

Informuję, że uczniowi …………………………………………. klasy …………………
(imię i nazwisko)

przewiduje się roczne oceny niedostateczne z następujących przedmiotów:
1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………

…………………………………………
(czytelny podpis wychowawcy)

………………………………………………………………
(podpis rodziców)

§ 11.
1. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia
edukacyjne, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy
po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
1a. Termin wystawienia ocen śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych ustala się
najpóźniej na dzień przed planowanym terminem posiedzenia klasyfikacyjnego rady
pedagogicznej.
1b. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
1c. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
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 (na semestr
programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.
3. W szkołach zawodowych wchodzących w skład Zespołu: Technikum, Szkoła
Policealna, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, w których w planach nauczania występuje
praktyczna nauka zawodu śródroczną i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z
zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala:
1) nauczyciel zajęć praktycznych – zatrudniony w Centrum Kształcenia Praktycznego
w Łapach
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2) opiekun praktyki zawodowej z ramienia szkoły na podstawie opinii opiekuna
praktyki zawodowej z ramienia zakładu pracy, w którym prowadzona była praktyka
zawodowa.
§ 12.
1. Oceny śródroczne i roczne (semestralne) 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. W bieżącym ocenianiu ustala się stopnie jak w ust.1 z możliwością dodania „+” i „-”.
2a. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których
mowa w ust. 1 pkt 1–5.
2b. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust.
1 pkt 6.
3. W ocenianiu przedmiotowym nauczyciel jest zobowiązany wystawić taką ilość ocen
cząstkowych z zajęć edukacyjnych, które umożliwiają klasyfikację śródroczną i roczną.
Ustala się minimalną liczbę ocen, które powinien uzyskać uczeń w danym semestrze:
1) trzy w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze 1 godziny
tygodniowo,
2) w przypadku pozostałych zajęć edukacyjnych nie mniej niż 5 ocen cząstkowych.
4. Stosuje się następujące formy sprawdzania osiągnięć uczniów:
1) pisemne sprawdziany wiadomości:
a) prace klasowe (1-2 godzinne z przerobionego działu programowego),
b) testy,
c) sprawdziany pisemne (do 1 godziny),
d) kartkówki (maksymalnie 15 minutowe obejmujące nie więcej niż trzy ostatnie
tematy zajęć edukacyjnych),
2) praca ucznia podczas szkolnych zajęć edukacyjnych:
a) wypowiedź ustna,
b) pisemne i ustne ćwiczenia,
c) współudział w prowadzeniu zajęć (np. referaty, prezentacje multimedialne itp.),
d) ćwiczenia praktyczne
e) aktywność
3) samodzielna praca ucznia wykonywana w domu:
a) praca pisemna w zeszycie,
b) wypowiedź ustna
c) kartkówka
d) e- ćwiczenia
e) projekty
4) sprawdzian umiejętności praktycznych.
5. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności (ustny lub pisemny), obejmujący
materiał powyżej trzech ostatnich godzin lekcyjnych musi być podany z tygodniowym
wyprzedzeniem i odnotowany w dzienniku lekcyjnym. Nauczyciel podaje zakres
materiału programowego objętego pracą klasową lub sprawdzianem.
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6. W ciągu jednego dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian pisemny, zaś w ciągu
tygodnia nie więcej niż trzy. Ustalenie nie dotyczy kartkówek.
7. W wyjątkowych przypadkach, dopuszcza się czwarty sprawdzian pisemny w tygodniu,
jeżeli nie dotyczy on całej klasy oraz wcześniejszego sprawdzianu przeniesionego na
wniosek klasy na inny termin.
8. Za zgodą samorządu klasowego, nauczyciel może przeprowadzić sprawdzian z
pominięciem tych zasad i terminów.
9. Ocenę za pisemny sprawdzian wiadomości uczeń powinien poznać najpóźniej w
terminie 14 dni od przeprowadzenia sprawdzianu. W sytuacjach losowych dopuszcza
się przesunięcie terminu.
§ 13a.
1. W obrębie zespołów przedmiotowych mogą zostać opracowane Przedmiotowe systemy
oceniania.
2. Przedmiotowe systemy oceniania nie mogą być sprzeczne z zasadami zapisanymi w
Statucie Szkoły.
§ 13b.
1. W ocenianiu przedmiotowym obowiązuje następujące przyporządkowanie uzyskanych
przez ucznia punktów ocenom szkolnym:
0% -29% punktów- niedostateczny
30%-49% punktów- dopuszczający
50%-64% punktów- dostateczny
65%-79% punktów- dobry
80%-94% punktów- bardzo dobry
95-100% punktów- celujący
2. Ocenianie może odbywać się również za pomocą znaków dodatnich i ujemnych.
Przyporządkowanie znaków ocenie szkolnej odbywa się po uzyskaniu kolejnych pięciu
lub 6 znaków.
6 kolejnych znaków dodatnich- celujący
5 znaków dodatnich- bardzo dobry
4 znaki dodatnie i 1 ujemny - dobry
3 znaki dodatnie i 2 ujemne- dostateczny
2 znaki dodatnie i 3 ujemne- dopuszczający
1 znak dodatni i 4 ujemne- niedostateczny
§ 14.
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, a w szczególności:
a) systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne,
d) umiejętność godzenia nauki z pracą w kołach przedmiotowych,
artystycznych i sportowych.
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;
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7) okazywanie szacunku innym osobom.
8) aktywność społeczna i osiągnięcia
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. 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
specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno–
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
3a. Ocenę zachowania śródroczną (za I semestr) i końcową (roczną, po II semestrze) ustala
się dla każdego semestru oddzielnie, przy czym ocena po II semestrze uwzględnia także
ocenę za I semestr i różnica w nich nie może być wyższa niż 2 i niższa niż 3 oceny.
3b. Udokumentowanie wszelkich uwag dotyczących zachowania, jak i osiągnięć czy
aktywności szkolnej (pozaszkolnej) ucznia polega na ich zapisywaniu na bieżąco w
dzienniku lekcyjnym (do czego zobowiązuje się wychowawcę i nauczycieli), zaś nagan
dyrektora – na odpowiednich drukach, także z zapisaniem ich w dzienniku lekcyjnym.
3c. Nauczyciele i wychowawcy współpracują w ocenianiu zachowania, przestrzegając
ustalonych zasad.
3d. Kategorie zakresu wymagań podlegające ocenie zachowania w danym semestrze:
A. godziny nieusprawiedliwione
B. nieusprawiedliwione spóźnienia na lekcje
C. negatywne uwagi wpisane do dziennika (np. dotyczące powtarzającego się braku
zmiany obuwia, używania telefonów komórkowych, utrudnianie prowadzenia lekcji,
nieokazywanie szacunku drugiemu członkowi społeczności szkolnej, używanie
wulgaryzmów, lekceważenie obowiązków dyżurnego klasowego czy szkolnego,
palenie papierosów na terenie szkoły) z jednoczesnym poinformowaniem ucznia o
dokonanym wpisie przez wychowawcę czy nauczyciela wpisującego uwagę
D. nagany wychowawcy – wpisane do dziennika (m.in. obowiązkowo udzielane za
powtarzające się co najmniej trzykrotne naruszenie tej samej zasady zachowania z
pkt. C, inne szczególnie niewłaściwe, ale nie rażące naruszenie zasad norm
współżycia społecznego)
E. nagany dyrektora szkoły – na właściwym druku i wpisane do dziennika
(obowiązkowo udzielane m.in. za: ponowne dopuszczenie się przewinienia, za które
uczeń został już ukarany wcześniej w danym semestrze naganą wychowawcy klasy)
F. udział w zawodach, konkursach i olimpiadach na szczeblu szkolnym oraz różnych
formach aktywności społecznej w szkole i poza nią (praca w bibliotece szkolnej,
gazetce szkolnej, samorządzie klasowym czy szkolnym, udział w zajęciach
pozalekcyjnych w szkole i poza szkołą, członkostwo i praca w organizacjach,
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stowarzyszeniach, udział w akcjach charytatywnych, udział w działaniach
związanych z oświatą, kulturą, turystyką, sportem i życiem publicznym, pomoc w
gromadzeniu i wykonaniu pomocy naukowych, dekoracji itp. w klasie czy szkole,
pomoc w organizacji imprez czy uroczystości klasowych lub szkolnych, pomoc
koleżeńska)
G. udział oraz osiągnięcia i sukcesy w zawodach, konkursach i olimpiadach na szczeblu
pozaszkolnym oraz sukcesy w innych dziedzinach (np. stuprocentowa frekwencja na
lekcjach, średnia dydaktyczna upoważniająca do świadectwa z wyróżnieniem, udział
w poczcie sztandarowym szkoły, aktywna praca w samorządzie szkolnym).
4. 1) Ocena zachowania zależy od wypełniania przez ucznia poszczególnych kategorii
zakresu wymagań, co ujmuje poniższa tabela:

Ocena zachowania

wzorowe

bardzo
dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

Kategoria
A
Liczba godzin
nieusprawiedliwionych
B
Liczba spóźnień
nieusprawiedliwionych
C
Liczba negatywnych
uwag wpisanych do
dziennika
D
Liczba nagan
wychowawcy
E
Liczba nagan dyrektora
F
Liczba udziału w
konkursach na szczeblu
szkolnym oraz różnych
formach aktywności
G
Liczba osiągnięć i
sukcesów

0

1-10

11-20

21-30

31-40

pow. 40

5

6-10

11-16

17-22

13-30

pow. 30

2

3-5

6-8

9-11

12-14

pow. 15

0

0

1

2

3

pow. 4

0

0

0

1

2

pow. 3

min.2
(lub 3, jeśli
nie ma kat. G)

min.1
(lub 2, jeśli
nie ma kat. G)

min. 1

-

-

-

min. 2

min. 1

-

-

-

-

2) Uczeń
otrzymuje odpowiednią ocenę zachowania na podstawie kryteriów
wymienionych w powyższej tabeli.
3) Uzyskanie najgorszego wyniku w kategoriach A, B, C, D, E z którejkolwiek z nich
powoduje wystawienie najniższej oceny zachowania wynikającej z najgorszego
osiągniętego przez ucznia wyniku.
4) Ocena naganna będzie wystawiana na podstawie indywidualnego rozpatrzenia
przypadku każdego ucznia z uwzględnieniem zasady, iż uczeń otrzymuje z zachowania
ocenę naganną, jeśli w znacznym stopniu uchybia wymaganiom, a wszystkie
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podejmowane przez szkołę działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym
nie wpływają na poprawę zachowania, i uczeń w szczególności:
a) stosuje w szkole przemoc fizyczną wobec uczniów, nauczycieli lub innych
osób zagrażającą ich życiu lub zdrowiu, bądź naruszającą ich bezpieczeństwo;
b) na terenie szkoły: posiada, używa lub rozprowadza środki odurzające lub
substancje psychotropowe, spożywa napoje alkoholowe lub pali wyroby
tytoniowe;
c) świadomie niszczy dobra materialne należące do szkoły, uczniów, nauczycieli
lub innych osób;
d) narusza godność osobistą uczniów, nauczycieli lub innych osób poprzez
zniesławianie, agresję lub prowokację;
e) opuścił bez usprawiedliwienia ponad połowę czasu przeznaczonego na
realizację wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
5. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, ale musi jednocześnie
bezwzględnie przestrzegać zasad ustalania oceny zachowania ucznia. W przypadku ich
naruszenia dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej i
powołać komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające oraz ustala ocenę
klasyfikacyjną zachowania. (szczegółowe zasady postepowania określa § 18).
§ 15.
Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej ( semestralnej) stwierdzono, że poziom
osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie
programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.
§ 16.
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który
przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą;
4) przechodzący ze szkoły publicznej lub niepublicznej lub ze szkoły o uprawnieniach
szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu;
5) przechodzący ze szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej
do szkoły publicznej.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust.4 pkt 2, nie
obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego oraz
dodatkowych zajęć edukacyjnych.
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5a. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, 5 przeprowadzany
jest w zakresie treści nauczania wynikających z podstawy programowej dla danego
typu szkoły. Informacje o zakresie treści nauczania podlegających sprawdzeniu na
egzaminie przekazuje uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) dyrektor
szkoły.
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 w nauczaniu
przedmiotowym,
8. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim
formę zadań praktycznych.
8a. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin klasyfikacyjny ucznia z zajęć
praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma
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).
9a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie może do niego przystąpić w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:
1) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych - jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, 4, 5 przeprowadza
komisja, w skład której wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest
egzamin.
12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, którym mowa w ust. 4 pkt. 2, 4 ,5 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) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
2) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 14 i 15;
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
15. Dla ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nieklasyfikowanego z zajęć
prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu z powodu usprawiedliwionej
nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu
nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu.
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16. Jeśli uczeń nie zgłosi się w ustalonym terminie na egzamin klasyfikacyjny bez
usprawiedliwienia – otrzymuje ocenę niedostateczną.
§ 17.
1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 18 ust.1.
2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 18 ust.1.
3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest
ostateczna, z zastrzeżeniem § 18 ust.1.
§ 18.
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, jednak
nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych 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 w formie pisemnej i ustnej sprawdzian wiadomości i umiejętności
ucznia oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć
edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny w drodze głosowania zwykłą większością
głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego
komisji.
3. Sprawdzian, o którym mowa w ustępie 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).
3a. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z informatyki i wychowania fizycznego
ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3b. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe sprawdzian wiadomości i umiejętności
ucznia z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub
doświadczeń, ma formę zadań praktycznych.
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
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2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog,
e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego
f) przedstawiciel Rady Rodziców.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W
takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie
same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku
egzaminu poprawkowego.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany był sprawdzian
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
c) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt.1,
d) imię i nazwisko ucznia
e) zadania sprawdzające,
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) imię i nazwisko ucznia;
d) wynik głosowania,
e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną 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, zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez
ucznia zadania praktycznego.
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 oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin
do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu
poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 18a.
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnioskować na piśmie do
dyrektora o możliwość uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie

14
dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie tj. w
trybie ustalonym zgodnie z § 10 ust. 5.
2. Z wnioskiem o możliwość uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych może wystąpić
uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), jeżeli z przedmiotu, z którego wnioskuje,
uczeń:
1) nie opuścił ani jednej godziny bez usprawiedliwienia;
2) przystąpił do wszystkich pisemnych sprawdzianów;
3) w terminach wyznaczonych przez nauczyciela korzystał z możliwości poprawy
wszystkich ocen niedostatecznych z pisemnych sprawdzianów i poprawił co
najmniej 4/5 z nich;
4) brał udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, zawodach lub turniejach
(dotyczy wniosku o ocenę celującą).
3. Wniosek musi zawierać:
1) uzasadnienie;
2) ocenę, o jaką uczeń się ubiega.
4. Wniosek może dotyczyć możliwości uzyskania oceny tylko o jeden stopień wyższej od
przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej.
5. W przypadku uznania zasadności wniosku uczeń przystępuje do egzaminu
sprawdzającego z zakresu materiału wyznaczonego przez nauczyciela przedmiotu
obejmującego treści programowe realizowane na zajęciach.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza wyznaczona przez dyrektora komisja, w skład
której wchodzą:
1) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych - jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
7. Termin egzaminu wyznacza dyrektor, jednak nie później niż na dzień przed
posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
8. Jeżeli ocena śródroczna jest wyższa od proponowanej przez nauczyciela oceny rocznej,
uczeń przystępuje do egzaminu z zakresu treści realizowanych na zajęciach w II
semestrze.
9. Na egzaminie obowiązują wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania
poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych podanych przez nauczyciela na początku roku szkolnego.
10. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z
informatyki, wychowania fizycznego, który ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
11. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin sprawdzający z zajęć
praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma
formę zadań praktycznych.
12. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający w
szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
2) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 6;
3) termin egzaminu sprawdzającego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną .
Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
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praktycznego. Protokół i prace pisemne ucznia przechowuje dyrektor do końca danego
roku szkolnego.
13. Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
ustalona w wyniku egzaminu sprawdzającego nie może być niższa niż przewidywana
przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna.
§ 18b
1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego lub
sprawdzającego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania jest
ostateczna, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1.
2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 18 ust.1.
§ 19
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania,
uzyskał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, z zastrzeżeniem § 20 ust.10.
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.
3. 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.
5. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz
laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty,
otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł
laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub
tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu
rocznej oceny klasyfikacyjnej 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 i powtarza klasę.
§ 20.
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 informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których
egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych,
zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy
nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań
praktycznych.
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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:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący
komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne .
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:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu poprawkowego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się 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.
8a. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna
z zastrzeżeniem §20 ust.1.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr).
10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, 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.
§ 21.
1. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą
składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane
w klasie programowo najwyższej roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
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edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole
danego typu, uzyskał pozytywne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych .
1a. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1 powtarza ostatnią klasę
szkoły ponadgimnazjalnej.
2. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji
końcowej, o której mowa w ust. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią
ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
3. 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.

II. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkołach dla
dorosłych.
§ 22.
1. W szkołach dla dorosłych zachowania nie ocenia się.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych w szkole dla dorosłych polega na rozpoznawaniu przez
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności
w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub
efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz
wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.
§ 23.
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego w szkołach dla dorosłych.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne w szkołach dla dorosłych ma na celu:
1) informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w
tym zakresie;
2) udzielanie słuchaczowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co
zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne w szkole dla dorosłych obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
przez słuchacza poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2) ustalanie ocen bieżących oraz ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych.
3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
4) ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych
semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
§ 24.
1. Nauczyciele na pierwszych zajęciach każdego semestru informują słuchaczy o:
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a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez słuchacza
poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy;
c) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana semestralnej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
2. Słuchacze pisemnie potwierdzają przekazanie informacji ust1. Pisemne potwierdzenia
przechowywane są w dokumentacji opiekuna lub innej formie zatwierdzonej przez Radę
Pedagogiczną.
§ 25.
Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę ze słuchaczem na zajęciach
edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych słuchacza.
2. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchacza na podstawie orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii
poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych
trudnościach w uczeniu się, innej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
poradni specjalistycznej wskazującą na potrzebę takiego dostosowania dla słuchacza.
3. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchacza
nieposiadającego w/w opinii lub orzeczenia, ale na podstawie rozpoznania jego
specyficznych potrzeb edukacyjnych przez nauczycieli.

1.

§ 26.
1. Dyrektor szkoły policealnej dla dorosłych:
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 mistrza - w zawodzie,
w którym się kształci lub dokument równorzędny wydany w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlustronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji
Szwajcarskiej lub
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 lub dokument równorzędny wydany w innym
państwie członkowskim Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu- stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej lub
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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 lub
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.
2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c, przedkłada się dyrektorowi szkoły w
każdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej nauki zawodu.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 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.
4. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu,
jest obowiązany uzupełnić pozostałą część praktycznej nauki zawodu w sposób i trybie
określonym w statucie szkoły.
5. 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 "zwolniona w całości z praktycznej nauki zawodu"
lub "zwolniony w części z praktycznej nauki zawodu" lub "zwolniona w części z praktycznej
nauki zawodu" oraz podstawę prawną zwolnienia.
6. W przypadku zwolnienia słuchacza szkoły policealnej z obowiązku realizacji zajęć
edukacyjnych „Podstawy przedsiębiorczości” w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „ zwolniona”, a także rodzaj świadectwa
będącego podstawą zwolnienia i datę jego wydania.
§ 27.
1. W szkole dla dorosłych słuchacz w trakcie nauki otrzymuje oceny:
1) bieżące
2) klasyfikacyjne:
a) semestralne
b) końcowe
2. Oceny klasyfikacyjne 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.
3. W bieżącym ocenianiu ustala się stopnie jak w ust. 2. z możliwością dodania „+” i „4. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa
w ust. 2 pkt 1–5.
5. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 2
pkt 6.
§ 28.
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1. Oceny są jawne dla słuchacza.
2. Na wniosek słuchacza nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
3. Sprawdzone i ocenione prace pisemne słuchacza szkoły dla dorosłych są udostępniane
słuchaczowi.
4. Na wniosek słuchacza dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu
semestralnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz
inna dokumentacja dotycząca oceniania słuchacza jest udostępniane do wglądu temu
słuchaczowi.
5. Wgląd do dokumentacji dotyczącej oceniania słuchacza odbywa się na terenie szkoły w
obecności nauczającego nauczyciela z możliwością obecności dyrektora szkoły.
§ 29.
W liceum ogólnokształcącym dla dorosłych w ciągu semestru nauczyciel ma obowiązek
sprawdzić i ocenić co najmniej trzy prace pisemne słuchacza, z wyjątkiem przedmiotów język
polski i język angielski. Z tych przedmiotów jedna ocena powinna być oceną z wypowiedzi
ustnej.
§ 30.
1. W szkole dla dorosłych słuchacz podlega klasyfikacji:
1)
semestralnej;
2)
końcowej.
2. Podstawą klasyfikacji semestralnej słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy
semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
określonych w szkolnym planie nauczania. Egzaminy semestralne przeprowadzają
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
3. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych dopuszcza się słuchacza, który
uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w szkolnym
planie nauczania na dany semestr, w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego
na każde z tych zajęć, oraz uzyskał w ramach oceniania bieżącego oceny pozytywne.
4. Nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne na początku
każdego semestru informują słuchaczy o terminach egzaminów semestralnych.
5. Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący
poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne informują słuchacza szkoły dla dorosłych,
czy spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego.
6. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych w ramach oceniania bieżącego, jest obowiązany wykonać, w terminie
określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, pracę kontrolną.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej
oceny pozytywnej.
§ 31.
1. Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego
nowożytnego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć
edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej, z zastrzeżeniem § 26 ust. 1
i 4.
2. Oceny z części pisemnej i części ustnej egzaminów semestralnych, o których mowa w ust.
1, ustala się według skali, o której mowa w § 27 ust. 1.
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3. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego.
4. Egzamin semestralny w formie pisemnej i ustnej przeprowadza się na podstawie zadań
przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.
5. Egzamin semestralny w formie ustnej przeprowadza się na podstawie zestawów zadań
przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Liczba
zestawów musi być większa od liczby słuchaczy przystępujących do egzaminu. Słuchacz
losuje jeden zestaw zadań.
6. Egzamin semestralny w formie zadania praktycznego przeprowadza się na podstawie zadań
przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Słuchacz
losuje jedno zadanie.
7. Semestralną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, z których egzamin odbywa się w
formie ustnej i pisemnej ustala nauczyciel przeprowadzający egzamin na podstawie
wyników egzaminu semestralnego. W przypadku uzyskania oceny pozytywnej z co
najmniej jednej części egzaminu słuchacz uzyskuje ocenę pozytywną.
§ 32.
1. Słuchacz w szkole dla dorosłych, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do
egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie
dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
2. Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu zajęć w semestrze jesiennym nie później
niż do końca lutego lub po zakończeniu zajęć w semestrze wiosennym nie później niż do
dnia 31 sierpnia.
3. Do egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym stosuje się przepisy §31.
4. Słuchaczowi, który nie zgłosił się na egzamin w wyznaczonym terminie bez
usprawiedliwienia, wystawia się ocenę niedostateczną.
§ 33.
1. W szkole policealnej dla dorosłych słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy
semestralne, w formie pisemnej, z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla
zawodu, w którym się kształci.
2. Wyboru obowiązkowych przedmiotów zawodowych, o których mowa w ust.1. dokonuje
Rada Pedagogiczna. Informację o wybranych zajęciach sprawie podaje się do wiadomości
słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym semestrze.
§ 34.
1. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie spełnił warunków określonych odpowiednio w §
30 ust. 3 i ust.6 nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i decyzją dyrektora
szkoły zostaje skreślony z listy słuchaczy.
2. Słuchacz, który ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne
semestralne oceny klasyfikacyjne, otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy.
3. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał
negatywną semestralną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze.
4. 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.
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5. Do egzaminu poprawkowego stosuje się przepisy §31.
6. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje
promocji na semestr programowo wyższy i zostaje decyzją dyrektora szkoły skreślony z listy
słuchaczy.
7. 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 podjęcia przez Rade Pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i
promocji słuchaczy.
8. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole.
§ 35.
1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego,
jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą.
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.
§ 36.
1. Z egzaminu semestralnego, egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym oraz egzaminu
poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin;
3) termin egzaminu;
4) imiona i nazwiska słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu;
5) oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych słuchaczy.
2. Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) prace egzaminacyjne słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie pisemnej;
2) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zestawy zadań wraz ze zwięzłą
informacją o odpowiedziach słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie ustnej;
3) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zadania wraz ze zwięzłą informacją o
wykonaniu zadań praktycznych – w przypadku egzaminu w formie zadania
praktycznego
§ 37.
1. Słuchacz szkoły dla dorosłych 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.
2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia
semestralnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. 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 w formie pisemnej i ustnej
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną semestralną ocenę
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
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4. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 3 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.
5. W skład komisji, o której mowa w pkt. 3 wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
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 innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Ustalona przez komisję semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może
być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z
wyjątkiem niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która
może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
8. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności słuchacza sporządza się protokół zawierający w
szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany był sprawdzian
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji
3) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2
4) imię i nazwisko ucznia
5) zadania sprawdzające,
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną;
9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10. Do protokołu, o którym mowa w ust.8 dołącza się pisemne prace słuchacza, zwięzłą
informację jego o ustnych odpowiedziach i zwięzłą informację o wykonaniu przez słuchacza
zadania praktycznego.
11. 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.
12. Przepisy ust. 1-11 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 roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu
poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 38.
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 pozytywną semestralną ocenę klasyfikacyjną i zwalnia się go z obowiązku
uczęszczania na te zajęcia.
2. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych, 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.
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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.
§ 39.
Słuchacz kończy szkołę ponadgimnazjalną 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 pozytywne oceny klasyfikacyjne.

