ROZDZIAŁ IV
WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH
I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW
§ 17
1. Ustala się dwukrotną klasyfikacje uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie w obrębie
roku szkolnego:
1) śródroczną (bezpośrednio w piątek poprzedzający ferie zimowe),
2) roczną (w piątek poprzedzający urzędowy termin zakończenia roku szkolnego).
W szkole dla dorosłych klasyfikacja śródroczna jest również klasyfikacją końcową (semestralną).
2. Klasyfikowanie to podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych,
określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustalenie ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych i oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. W szkole dla dorosłych oceny z zachowania nie wystawia się.
4. Uczeń jest klasyfikowany, jeśli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych
w szkolnym planie nauczania uzyskał ocenę. Wyjątek stanowi zwolnienie z wychowania fizycznego,
drugiego języka obcego udzielone przez Dyrektora Zespołu w trybie opisanym w Wewnątrzszkolnym Systemie
Oceniania.
5. Uczeń jest nie klasyfikowany z jednego, kilku lub ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych jeżeli jego nieobecność przekracza połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia
w szkolnym planie nauczania.
6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał co najmniej jedną ocenę niedostateczną ze
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych (po uwzględnieniu ew. egzaminów poprawkowych,
klasyfikacyjnych, sprawdzianów wiadomości i umiejętności) nie otrzymuje promocji do następnej
klasy, na semestr programowo wyższy. Uczniowie klas programowo najwyższych, w wyniku takiej
klasyfikacji nie kończą szkoły.
7. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej został sklasyfikowany ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych i uzyskał w wyniku tej klasyfikacji (po uwzględnieniu ew.
egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych, sprawdzianów wiadomości i umiejętności) oceny
wyższe od niedostatecznej, uzyskuje promocję do klasy wyższej (semestr wyższy).

§ 18
1. 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.
2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej
ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

3. Uczeń kończy szkołę:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo
najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach
programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu,
z uwzględnieniem ust. 4, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny
niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 28 ust. 13 pkt 2 lit. a i b;
2). uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której
mowa w ust. 3 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej
4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
4. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą
roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł 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.
5. Uczniom, którzy uzyskali promocję do klas wyższych, uczniom niepromowanym do klas
wyższych oraz uczniom kończącym szkołę, wydaje się świadectwa wg określonego wzoru.
6. W szkole dla dorosłych świadectwa promocyjne zastępuje indeks słuchacza, wydawany przez szkołę
i prowadzony przez słuchacza. Wzór indeksu określają odrębne przepisy.

§ 19
1. Klasyfikacji śródrocznej i rocznej (semestralnej) dokonuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia
edukacyjne.
2. O przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania na dany okres
rozliczeniowy nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca
klasy informują ucznia w formie ustnej najpóźniej w terminie 10 dni przed końcowym dla danego
okresu rozliczeniowego posiedzeniem rady pedagogicznej szkoły zapisanym w kalendarzu roku
szkolnego ustalonego przez dyrektora Zespołu. Potwierdzeniem przekazania takiej informacji będzie
odpowiedni zapis w dzienniku lekcyjnym.
3. W przypadku nieobecności ucznia na w/w zajęciach zobowiązuje się go w terminie do 5 dni
przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej do indywidualnego kontaktu z nauczycielem
prowadzącym dane zajęcia edukacyjne lub wychowawcą klasy.
4. O przewidywanej ocenie niedostatecznej na dany okres rozliczeniowy dla ucznia, nauczyciel
informuje rodziców najpóźniej na trzy tygodnie przed końcowym dla danego okresu
rozliczeniowego posiedzeniem rady pedagogicznej szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.
Wychowawca przekazuje tą informację w formie pisemnej.
5. W szkołach dla dorosłych prowadzonych w formie stacjonarnej o przewidywanej ocenie na dany okres
rozliczeniowy, nauczyciel informuje słuchacza w formie ustnej na trzy tygodnie przed końcowym dla
danego okresu rozliczeniowego posiedzeniem rady pedagogicznej.
6. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena
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klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo
wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.
7. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć praktycznych i praktyk
zawodowych ustala:
1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy – 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.
8. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia
uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości,
stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez:
-

indywidualny kontakt z nauczycielami poszczególnych przedmiotów w godzinach ustalonych
konsultacji,

-

zajęcia wyrównawcze społecznie prowadzone przez nauczycieli,

-

tworzenie przez samorząd szkolny zespołów uczniowskich udzielających pomocy
w opanowaniu materiału programowego.

§ 20
1. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,
z zastrzeżeniem § 21.

2. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,
z zastrzeżeniem § 21.
3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna,
z zastrzeżeniem § 21 .
§ 21
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,
jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po
zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny, Dyrektor Zespołu powołuje komisję, która:
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1)

w
przypadku
rocznej
oceny
klasyfikacyjnej
z
zajęć
edukacyjnych
- przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej,
oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
- Dyrektor Zespołu - jako przewodniczący komisji,
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
- dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same
zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
- Dyrektor Zespołu - jako przewodniczący komisji,
- wychowawca klasy,
- wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
- pedagog,
- przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
- przedstawiciel rady rodziców.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor
Zespołu 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:
- skład komisji,
- termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt.1,
- zadania (pytania) sprawdzające,
- wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
- skład komisji,
- termin posiedzenia komisji,
- wynik głosowania,
- ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
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8. Do protokołu, o którym mowa w ust.7 pkt.1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust.
2 pkt.1 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu.
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 zgłoszenia zastrzeżeń
wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona
przez komisję jest ostateczna.
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