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PODSTAWA PRAWNA 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania zostały opracowane w oparciu ustawę z dnia 7 
września 1991 o systemie oświaty (DZ. U z 2004 r. nr. 256 poz. 2572, z poźn. zm.) i 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 
warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DZ. U z 2007 r. nr. 83 
poz. 562, z późn. zm.)  

§1 

1. Ocenianie w Zespole Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja  obejmuje 
wymagania programowe i uwzględnia takie czynniki jak: psychofizyczne 
możliwości ucznia, wkład pracy, stosunek do przedmiotu, systematyczność. 

2. Ocena służy wspieraniu szkolnej kariery ucznia, monitorowaniu jego postępów, 
określeniu indywidualnych potrzeb oraz podnoszeniu motywacji do uczenia się. 

3. §15 dotyczy oceniania, klasyfikowania i promowania w szkole dla dorosłych. 

§2 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne w Zespole Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja 
obejmuje: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia 
2) zachowanie ucznia 
2. Głównym celem oceniania wewnątrzszkolnego jest ocenianie osiągnięć 

edukacyjnych ucznia polegających na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i 
postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w 
odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania 
uwzględniających tę podstawę. 

3.  Głównym celem  w ocenie zachowania ucznia jest rozpoznanie 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. 

4. 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; 
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4) dostarczanie 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. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne polega na : 
1) Formułowaniu przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 
obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustaleniu kryteriów oceniania z zachowania; 
3)  ocenianiu bieżącym i ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zachowania zgodnie ze skalą i formami oceniania przyjętymi 
w szkole; 

4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających i 
poprawkowych; 

5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania; 

6) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

§3 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 
rodziców (prawnych opiekunów) o: 
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych rocznych 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 oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
2. Wychowawca klasy na początku 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 i oceny z zachowania; 
3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zachowania.  
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§ 4 

1. Rodzice(prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach 
wychowania i kształcenia. 

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów). 
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów sprawdzone i 

ocenione prace pisemne, prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotyczącą 
oceniania ucznia są udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom  
(prawnym opiekunom). 

4. Nauczyciel jest zobowiązany w ciągu dwóch tygodni od napisania pracy pisemnej 
(testu, sprawdzianu, kartkówki) ocenić ją, a oceny wpisać do dziennika lekcyjnego 
( nie dotyczy szkoły dla dorosłych). 

§ 5 

KRYTERIA OCENIANIA 

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz 
rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach Wewnątrzszkolnego Oceniania. 

2. Nauczyciele Zespołu Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja na początku 
roku szkolnego, na pierwszych zajęciach lekcyjnych, zapoznają uczniów z 
wymaganiami edukacyjnymi oraz kryteriami oceniania, które są zawarte w 
Przedmiotowym Systemie Oceniania i opracowane zgodnie z 
Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania. 

3. Szczegóły ocen z pracowni przedmiotowych określa PSO. 
4. Ocenie podlega przyrost wiedzy i umiejętności uczniów zgodnie z 

Przedmiotowym Systemem Oceniania. 
5. Oceny śródroczne, roczne (edukacyjne i ocena zachowania) oraz 

nieklasyfikowanie wpisuje się  w pełnym brzmieniu. 
6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne uczniów z zajęć edukacyjnych ustala się 

w stopniach według następującej skali:  

Ocena niedostateczna – 1 

Ocena dopuszczająca – 2 

 Ocena dostateczna – 3 

Ocena dobra – 4  

Ocena bardzo dobra – 5 

Ocena celującą – 6 
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7. Wymagania na poszczególne oceny:  
1) Ocena niedostateczna: rażący brak: wiadomości programowych, rozumienia 

uogólnień, stosowania wiedzy, umiejętności wyjaśnienia zjawisk i związków 
między nimi. Bardzo liczne błędy merytoryczne, rażąco nieporadny styl, duże 
trudności w posługiwaniu się językiem. 

2) Ocena dopuszczająca: wyrywkowa znajomość podstawowego materiału 
programowego, brak rozumienia podstawowych uogólnień, nieumiejętność 
wyjaśniania zjawisk. Fragmentaryczne stosowanie wiedzy przy pomocy 
nauczyciela. Liczne błędy merytoryczne i językowe, nieporadny styl, trudności w 
wysławianiu się. 

3) Ocena dostateczna: zakres materiału programowego ograniczony do treści 
podstawowych z danego przedmiotu, wiadomości podstawowe połączone 
związkami logicznymi. Dość poprawne rozumienie podstawowych uogólnień, 
umiejętność wyjaśnienia ważniejszych problemów i stosowanie wiedzy w 
sytuacjach teoretycznych i praktycznych przy niewielkiej pomocy nauczyciela. 
Wiadomości przekazywane dość poprawnym językiem bez rażących błędów 
merytorycznych. 

4) Ocena dobra: opanowanie materiału programowego, poprawne rozumienie 
uogólnień i związków między nimi, umiejętność wyjaśniania zjawisk oraz wiedzy 
w sytuacjach teoretycznych i praktycznych z minimalną pomocą nauczyciela. Brak 
błędów merytorycznych i językowych, nieliczne stylistyczne, podstawowe pojęcia 
i prawa przedstawione zgodnie z terminologią danego przedmiotu. Forma 
przedstawienia wypowiedzi dość skondensowana. 

5) Ocena bardzo dobra: bardzo dobre opanowanie całego materiału programowego. 
Wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ. Pełne rozumienie uogólnień i 
związków między nimi, umiejętność wyjaśniania problemów oraz właściwe 
wykorzystanie wiadomości i umiejętności w teorii i praktyce bez pomocy 
nauczyciela. Poprawny język i styl, właściwe posługiwanie się terminologią 
naukową, brak błędów merytorycznych, forma wypowiedzi skondensowana i 
zgodna z wymaganiami poszczególnych zajęć edukacyjnych. 

6) Ocena celująca: pełne opanowanie całego materiału programowego, treści 
powiązane w systematyczny układ. Bardzo dobre rozumienie uogólnień i 
związków między nimi, samodzielne wyjaśnianie problemów i sprawne 
posługiwanie się wiedzą i umiejętnościami dla celów teoretycznych i praktycznych 
w sytuacjach typowych i nietypowych. Swoboda w posługiwaniu się terminologią 
naukową, umiejętność doboru stylu i formy wypowiedzi do przedstawionego 
problemu. Osiąganie sukcesów na konkursach olimpiadach przedmiotowych na 
szczeblu wyższym niż szkolny. Opanowanie wiedzy i umiejętności znacznie 
wykraczającej poza treści programowe. Biegłe posługiwanie się zdobytymi 
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wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązaniu problemów teoretycznych lub 
praktycznych. 
 

8. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny z obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych są: 

1) zakres wiadomości i umiejętności; 
2) rozumienie materiału naukowego; 
3) umiejętności stosowania wiedzy; 
4) kultura przekazywania wiadomości. 

9. Przewiduje się następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

które prowadzą do ustalenia ocen bieżących:  

1) prace pisemne: testy, kartkówki, sprawdziany, prace klasowe 

2) wypowiedzi ustne 

3) prace domowe  

4) aktywność ucznia na zajęciach edukacyjnych,  

5) oraz inne zgodne z Przedmiotowym Systemem Oceniania  

10. Kryteria oceny prac pisemnych: (przy ich ocenie procenty odpowiednio 

przeliczane są na punkty):  

ocena niedostateczna – do 30% ogólnej liczby punktów 

ocena dopuszczająca – 31 – 49% 

ocena dostateczna – 50 – 69% 

ocena dobra – 70 – 89% 

ocena bardzo dobra – 90 – 96% 

 ocena celująca – 97 – 100% 

11. W Zespole obowiązuje ocenianie bieżące, śródroczne i roczne.  

12. Uczeń ma obowiązek uzyskania wszystkich ocen obowiązkowych zaplanowanych 

przez nauczyciela. 

13. Uczniowie klas maturalnych mają obowiązek przystąpienia do próbnego egzaminu 

maturalnego organizowanego przez szkołę. 

14. Szkoła ma jeden wspólny system oceniania. 
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15. Dopuszcza się stawianie minusów (–) i plusów (+) w ocenianiu bieżącym 

osiągnięć ucznia. 

„+” to 0,5  np. 3+ , a minus, to 0,75  ( np. 4- do średniej arytmetycznej jest liczone 

jako 3,75). 

16. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych ustala się w oparciu 

o średnią arytmetyczną. Wyjątek stanowi wychowanie fizyczne, gdzie nauczyciele 

przedmiotu w ocenianiu ucznia biorą pod uwagę wysiłek  wkładany przez ucznia 

w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.  

17. Obliczanie średniej arytmetycznej: 
 

Przykładowe oceny cząstkowe 
uzyskane przez ucznia w 
semestrze I lub II 

Średnia arytmetyczna 

1,1,2,3,4,2,5,5,5 
� =

1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 2 + 5 + 5 + 5

9

=
28

9
= 3,1 

2,1,3 � =
2 + 1 + 3

3
=

6

3
= 2,0 

 

18. Przedziały oceny przy wystawianiu oceny śródrocznej i rocznej: 

1,65-2,5 – dopuszczający 

2,51-3,5 – dostateczny 

3,51-4,5 – dobry 

4,51-5,5- bardzo dobry 

Powyżej 5,5 – celujący 

19. Uczeń może poprawić oceny uzyskane ze sprawdzianów oraz testów 
wiadomości(z danego działu). Uczeń nie może poprawić kartkówek oraz innych 
ocen cząstkowych. 
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20. Nauczyciel nie ma obowiązku liczenia do średniej ocen lepszej oceny 
uzyskanej przez ucznia z poprawy.  

21. Nauczyciel ma prawo do poprawy innych ocen cząstkowych uzyskanych przez 
ucznia  jeżeli tak przewiduje Przedmiotowy System Oceniania z danych zajęć 
edukacyjnych. 

22. Przy wystawieniu oceny rocznej (klasyfikacyjnej) nauczyciele biorą pod uwagę 
ocenę śródroczną uzyskaną przez ucznia. 

23. Nauczyciele i wychowawcy przekazują rodzicom (prawnym opiekunom) 
informacje o postępach i trudnościach ucznia w nauce w trakcie konsultacji 
organizowanych w szkole raz w tygodniu oraz podczas spotkań z rodzicami 
(prawnymi opiekunami) w czasie zebrań z rodzicami ( prawnymi opiekunami) 
odbywających się zgodnie z wewnętrznym kalendarzem roku szkolnego.  

24. Uczeń, który jest nieobecny na zajęciach lekcyjnych i nie przystąpił do napisania 
pracy pisemnej, w miejsce oceny w dzienniku ma wpisane „nb”., wyjątek stanowią 
uczniowie reprezentujący szkołę, u których nie dokonuje się żadnego wpisu. 
Uczeń ten ma prawo do zachowania pierwszego terminu pracy klasowej. 

25. Uczeń , który ma zaległe sprawdziany, kartkówki, testy inne oceny ma obowiązek 
zgłoszenia się do nauczyciela w celu nadrobienia zaległości. 

26. Na poprawę testu wiadomości, sprawdzianu (z danego działu) uczeń ma dwa 
tygodnie. Poprawa jest jednokrotna. 

27. Nauczyciel ustala z uczniem termin napisania pracy pisemnej  oraz informuje go o 
skutkach  nie napisania pracy. Nie zgłoszenie się do nauczyciela w wyznaczonym 
terminie skutkuje wpisaniem do dziennika oceny niedostatecznej. Wyjątek stanowi 
usprawiedliwiona nieobecność ucznia. 

28. Uczeń ma prawo do nieprzygotowana się do lekcji 1 raz w semestrze, jeżeli zajęcia 
edukacyjne z danego przedmiotu odbywają się jeden raz w tygodniu. 2 razy w 
semestrze, jeżeli zajęcia edukacyjne odbywają się dwa razy w tygodniu i więcej. 
Usprawiedliwienie nie dotyczy wcześniej zapowiedzianych sprawdzianów, 
kartkówek i innych zapowiedzianych form oceny.  

29. Nauczyciel ma obowiązek zapowiedzieć sprawdzian (z danego działu), test 
wiadomości dwa tygodnie wcześniej. 

30. Nauczyciel nie ma obowiązku zapowiadania kartkówki. 
31. W ciągu jednego dnia mogą się odbyć dwa sprawdziany pisemne. 
32. W trakcie jednych zajęć edukacyjnych uczeń nie powinien być oceniany więcej niż 

dwa razy. Wyjątek stanowią przedmioty zawodowe oraz wychowanie fizyczne, 
jeżeli taki zapis znajduje się w Przedmiotowym Systemie Oceniania. 

33. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych wystawiane są na podstawie ocen cząstkowych. Ustala się 
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minimalną liczbę ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w ciągu każdego 
semestru, gdy tygodniowa liczba godzin z danych zajęć edukacyjnych wynosi: 

 1 – 2 godzin – 3 oceny cząstkowe 

 3 – 4 godziny – 5 ocen cząstkowych 

   5 i więcej – 7 ocen cząstkowych 

34. Proponowane oceny niedostateczne, które uczeń może otrzymać  wyniku 
klasyfikacji semestralnej lub rocznej, nauczyciele przedmiotu wpisują do 
dziennika ołówkiem na miesiąc przed klasyfikacją.  

35. O ocenie nagannej z zachowania wychowawca klasy informuje ucznia i  jego 
rodziców ( prawnych opiekunów) na miesiąc przed klasyfikacją. 

36. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest poinformowanie rodziców (prawnych 
opiekunów), o ocenach, o których mowa w punkcie 32 i 33. Informacja może być 
przekazana poprzez zeszyt do kontaktów z rodzicami (opiekunami prawnymi. 
Obowiązkiem rodziców jest pisemne potwierdzenie zapoznania się z ocenami. 

37. Pozostałe oceny proponowane (powyżej oceny niedostatecznej)na semestr lub na 
zakończenie roku szkolnego, nauczyciele wpisują do dziennika dwa tygodnie 
przed wystawieniem oceny.  

38. Wychowawca klasy o ocenach proponowanych na I lub II semestr może 
poinformować rodziców/ prawnych opiekunów organizując dodatkowe spotkanie. 
Rodziców (prawnych opiekunów), którzy byli nieobecni na zebraniu, 
wychowawca informuje poprzez zeszyt do kontaktów z rodzicami. 

39. Proponowana ocena dopuszczająca może zostać obniżona do oceny 
niedostatecznej, jeżeli uczeń od dnia wystawienia oceny proponowanej do dnia 
klasyfikacji śródrocznej lub rocznej otrzyma dwie lub więcej ocen cząstkowych 
niedostatecznych lub opuści powyżej 50 % zajęć edukacyjnych z danego 
przedmiotu. 

40. Nauczyciel przedmiotu może  na początku roku szkolnego wprowadzić system 
punktowy, o czym informuje Dyrektora szkoły. 

41. Nauczyciela, który stosuje system punktowy obowiązują te same zasady 
oceniania , co w systemie ocen. Nauczyciel stosujący system punktowy stosuje 
takie same kryterium oceniania na poszczególne oceny. 

42.  Każdy nauczyciel ma obowiązek przechowywania prac pisemnych i 
sprawdzianów do końca danego roku szkolnego. 

43. W klasach pierwszych, na początku roku szkolnego stosuje się dwutygodniowy 
„okres ochronny”(uczniowie nie otrzymują ocen niedostatecznych). 

44. Uczniowie biorący udział w pozaszkolnych zawodach sportowych, 
reprezentujących szkołę na zewnątrz  mają prawo do zwolnienia z odpowiedzi 
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ustnych i kartkówek w dniu następnym. Prawo to mają również uczniowie, którzy 
uczestniczą w imprezach i uroczystościach szkolnych. 

45. Dzień przed w/w imprezami, zawodami nauczyciele odpowiedzialni za ich 
organizację są zobowiązani do pisemnej informacji - wpis do dziennika w kolorze 
zielonym przy frekwencji. 

46. Uczniowie, którzy zostaną wylosowani przez Samorząd Uczniowski w ramach 
„Szczęśliwego numerka”, są zwolnieni w danym dniu z odpowiedzi ustnych oraz 
kartkówek. Nie dotyczy to zapowiedzianych prac klasowych i zadań  domowych. 

47. W szczególnych przypadkach losowych uniemożliwiających wystawienie oceny 
przez nauczyciela przedmiotu (np.: długotrwała choroba, wypadek losowy itp.) 
ocenę śródroczną lub roczną wystawia nauczyciel tego samego przedmiotu 
wyznaczony przez Dyrektora szkoły 

§ 6 

DOSTOSOWANIA 

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 
edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u 
którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w 
uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.  

2. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na 
obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

3. Nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne 
trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 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". 

4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na 
podstawie tego orzeczenia. 

5. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w 
szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego 
ucznia lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego 
ucznia, opinia, może być wydana także szkoły ponadgimnazjalnej. 
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6. Wniosek, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po 
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem 
oraz opinią Rady Pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów) lub 
pełnoletniego ucznia. 

 

 

§ 7 

ZWOLNIENIENIA 

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod 
uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 
wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

2. 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. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 
informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub 
rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania 
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

4. 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 niepełno sprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z 
zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

5.  W przypadku ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może 
nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 
„zwolniona”.  

§ 8 

OCENA ZACHOWANIA 
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1. Obowiązkiem ucznia Zespołu Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja jest 
posiadanie zeszytu do kontaktu z rodzicami W zeszycie tym powinny znajdować 
się usprawiedliwienia godzin nieobcych ucznia. Uwagi nauczyciela oraz 
proponowane oceny na semestr i na zakończenie roku szkolnego.  

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się według następującej 
skali: 
1) wzorowe 
2) bardzo dobre 
3) dobre 
4) poprawne 
5) nieodpowiednie 
6) naganne 

3. Oceną wyjściową do wystawienia oceny klasyfikacyjnej zachowania jest ocena dobra. 
4. O ocenie zachowania decyduje wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli 

uczących w danej klasie. 
5. Ustalając ocenę zachowania śródroczną i roczną należy uwzględnić co najmniej cztery 

kryteria zachowań na poszczególną ocenę. 
6. Kryteria oceny z zachowania: 

1) wzorową ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: ma wysoką kulturę osobistą, 
wywiązuje się bez zastrzeżeń z obowiązków ucznia, jest samodzielny, aktywny, 
kreatywny w działaniach na rzecz szkoły, środowiska i własnego rozwoju, posiada 

2) umiejętność pracy w zespole, dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych 
osób, dba o strój i wygląd stosowny do okoliczności, systematycznie 
usprawiedliwia godziny nieobecne.  

3) bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: ma wysoką kulturę 
osobistą; właściwie wywiązuje się z obowiązków ucznia, angażuje się w życie 
szkoły i klasy, dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, szanuje 
mienie szkoły i otoczenia, dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych 
osób, a także o strój i wygląd stosowny do okoliczności, systematycznie 
usprawiedliwia godziny nieobecne. Ilość godzin nieusprawiedliwionych w 
semestrze nie powinna przekroczyć 20. 

4) dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: jest aktywny na terenie szkoły, 
postępuje zgodnie ze statutem, sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, 
szanuje mienie szkoły i otoczenia, dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz 
innych osób a także o strój i wygląd stosowny do okoliczności, jego zachowanie i 
kultura osobista nie budzi zastrzeżeń, systematycznie usprawiedliwia godziny 
nieobecne. Ilość godzin nieusprawiedliwionych w semestrze nie powinna 
przekroczyć 40. 

5)  poprawną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: spełnia obowiązek szkolny, 
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biernie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, nie naraża swoim zachowaniem 
zdrowia własnego i innych osób, dba o kulturę słowa a także o strój i wygląd 
stosowny do okoliczności, wykazuje brak systematyczności w usprawiedliwianiu 
godzin nieobecnych. Ilość godzin nieusprawiedliwionych w semestrze nie 
powinna przekroczyć 60. 

6) nieodpowiednią ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: nie wywiązuje się 
z obowiązku szkolnego, narusza normy etyczne i prawne na terenie szkoły, jest 
niekoleżeński, nie okazuje szacunku innym osobom, nie reaguje na uwagi 
nauczyciela, otrzymał pisemną naganę wychowawcy, niszczy mienie szkoły, nie 
dba o bezpieczeństwo własne i innych osób, a także o strój i wygląd stosowny do 
okoliczności, nie usprawiedliwia godzin nieobecnych. Ilość godzin 
nieusprawiedliwionych w semestrze nie powinna przekroczyć 80. 

7) naganną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który: nie wywiązuje się z 
obowiązku szkolnego, wykazuje brak kultury osobistej, zachowuje się arogancko 
w stosunku do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły, przejawia zachowania 
zagrażające zdrowiu i życiu własnemu i innych osób, rozprowadza lub zażywa 
narkotyki, pije na terenie szkoły alkohol, częstuje inne osoby lub przychodzi pod 
jego wpływem, używa wulgaryzmów, stosuje przemoc fizyczną i psychiczną, 
przejawia chuligańskie zachowanie, nie dba o honor i dobre imię szkoły, a także o 
strój i wygląd stosowny do okoliczności, nie przejawia chęci zmiany zachowania, 
otrzymał pisemną naganę dyrektora szkoły, nie usprawiedliwia godzin 
nieobecnych – ma powyżej 75% nieusprawiedliwionych godzin  na semestr. 

7. W szczególnych przypadkach losowych uniemożliwiających wystawienie oceny przez 
nauczyciela (np.: długotrwała choroba, wypadek losowy itp.) ocenę śródroczną lub 
roczną wystawia nauczyciel tego samego przedmiotu wyznaczony przez dyrektora w 
porozumieniu z wychowawcą klasy. 

8. Oceny śródroczne i roczne zachowania wystawia wychowawca klasy po zasięgnięciu 
opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 
zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni 
psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

10. Pochwały ucznia skutkują listem pochwalnym wychowawcy, a o szczególnym 
znaczeniu – listem pochwalnym dyrektora. 

11. Uwagi o zachowaniu wzorowym i nagannym ucznia nauczyciele na bieżąco notują w 
dzienniku lekcyjnym. 

12. Uwagi o nagannym zachowaniu ucznia skutkują pisemnym upomnieniem 
wychowawcy, a szczególnie rażące – pisemną naganą dyrektora. 
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§ 9 

KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW 

1. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza dwa razy w ciągu roku szkolnego. 
2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Decyzję o terminie rozpoczęcia drugiego 

semestru podejmuje Dyrektor szkoły wspólnie z rada Pedagogiczną. 
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, według skali §8 ust.2. 

4. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się. Oceny klasyfikacyjne z zajęć 
edukacyjnych ocenia się zgodnie z według skali §5 ust.5, o której mowa po każdym 
semestrze. 

5. 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. 

6.  W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, która organizuje praktyczną naukę 
zawodu, na warunkach i w trybie określonych w odrębnych przepisach, śródroczną i 
roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk 
zawodowych ustala: 
1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy i w - 

nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu, 
opiekun praktyk zawodowych lub kierownik praktycznej nauki zawodu; 

2) w pozostałych przypadkach - nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor 
praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu. 

7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 
zachowania. 

8. 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. 

9. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub  odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 
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zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

10. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

11. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy 
programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej 
szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania. 

12. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom 
osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie 
programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, 
stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

13.  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo 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. 

14. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny. 

15. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 
lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może 
wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

§ 10 

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 

1.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki; 
2)  spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w §10 
ust.1 pkt.2 nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z wychowania 
fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

3. Uczniowi §10 ust.1 pkt.2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny 
zachowania. 

4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
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5.  Egzamin klasyfikacyjny z  informatyki, technologii informacyjnej, zajęć 
komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim form ę zadań 
praktycznych. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu 
poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- 
wychowawczych. 

7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami 
(prawnymi opiekunami). 

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w §10 ust.1 pkt.2  , 
przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na 
spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 
poza szkołą.  

9. 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; 
10. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, oraz jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy 
w ciągu jednego dnia. 

11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze 
obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie)ucznia. 

12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 
zawierający w szczególności: 
1) skład komisji; 
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

13. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

14. 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 szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nieklasyfikowanego z zajęć 
praktycznych z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia 
umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub 
rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć praktycznych. 
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16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych 
zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 
roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z 
zastrzeżeniem § 11ust.1. 

 

§ 11 

ODWOŁANIA 

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 7 dni od dnia  zakończenia zajęć 
dydaktyczno- wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor 
szkoły powołuje komisję, która: 
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, 
w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę 
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; 
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. 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; 
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c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu 
prowadzących 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, wychowawca klasy; 
b) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danej klasie; 
c)  pedagog szkolny; 
d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 
e) przedstawiciel rady rodziców. 

5. Nauczyciel, który wystawił ocenę, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 
przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same 
zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa 
od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z 
wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z 
zastrzeżeniem § 13 ust. 1. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych: 
a) skład komisji, 
b) termin sprawdzianu,  
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. 

8. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu, 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 wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 
dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
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10. Przepisy ust. 1-7 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 dni 
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona 
przez komisję jest ostateczna. 

§ 12 

PROMOWANIE 

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 § 9 ust. 11 oraz § 
13 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. 

4. W szkole dla dorosłych promowanie uczniów odbywa się po każdym semestrze. 
5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i 

ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w 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. 

6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do 
klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę 
(semestr), z zastrzeżeniem § 13 ust. 10. 

§ 13 

EGZAMINY POPRAWKOWE 

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. 
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2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 
egzaminu z  informatyki, technologii informacyjnej, 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 (doświadczeń), 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, a w szkole, 
w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – po 
zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W 
skład komisji wchodzą: 
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze - jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji. 
4) Nauczyciel, który wystawił ocenę może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 
przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę 
egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 
edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający 
w szczególności: 
1) skład komisji; 
2) termin egzaminu poprawkowego; 
3)  pytania egzaminacyjne; 
4)  wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

7. 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, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą 
się w styczniu – nie później niż do końca marca. 
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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 (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). 

§14 

UKOŃCZENIE SZKOŁY 

1. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną 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, 
uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny 
niedostatecznej. 

2. Uczeń kończy 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. 

§15 

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE SŁUCHACZY W SZKOŁACH 
DLA DOROSŁYCH 

1. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się. 
2. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są zgodne z §5 

ust.5 i ustala się je po każdym semestrze.  
3. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią podstawę 

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

4. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze. 
5. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy 

semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania. 
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6. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie 
stacjonarnej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 
50 % czasu przeznaczonego na te zajęcia, oraz uzyskał z tych zajęć oceny uznane 
za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 

7. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych 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 uznanej za 
pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. Do egzaminu semestralnego 
w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej dopuszcza się słuchacza, 
który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia, przewidziane w szkolnym planie 
nauczania, w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te zajęcia oraz 
uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne w 
ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 

8. 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. 

9. Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego i 
matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej (nie dotyczy szkoły 
policealnej). 

10. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie 
ustnej, z zastrzeżeniem ust.9. 

11. Oceny z części pisemnej i części ustnej egzaminów semestralnych, ustala się 
według skali od §5 ust.5. 

12. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego. 
13. 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. 

14. Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później 
niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do 
dnia 31 sierpnia. 

15. W szkole policealnej słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne, 
w formie pisemnej, z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla 
zawodu, w którym się kształci. 
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16.  Wyboru przedmiotów zawodowych, dokonuje Rada Pedagogiczna. Decyzję w tej 
sprawie podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym 
semestrze. 
 

 

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia ....................................... r. przyjęto do 

stosowania Statut Zespołu Szkół i Placówek im. Hugona Kołłątaja w Zawierciu 

wraz z załącznikami uchwalony przez Radę Pedagogiczną  w dniu 

………………………………. 
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