Załącznik nr 4c do statutu Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA
SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH
Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r
W sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy (DZ.U 20007r, nr 83 poz. 562 z późn.
zmianami) ustala się co następuje:

§ 1.
1.

Regulamin określa warunki i sposób oceniania,
klasyfikowania i promowania słuchaczy Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych nr 3 w Opolu.

§ 2.
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne słuchacza;
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na
rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów
w opanowaniu przez słuchacza wiadomości
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych
wynikających z podstawy programowej, określonej
w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole
programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
§ 3.
1.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć
edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie słuchaczowi pomocy w samodzielnym
planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie słuchacza do dalszych postępów
w nauce;
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań
edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych semestralnych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ocenianie bieżące i ustalanie semestralnych,
rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych, według skali i w formach
przyjętych w §10 ust.1, § 11 ust. 2
3) przeprowadzanie egzaminów semestralnych;
4) Ustalenie semestralnych ocen
klasyfikacyjnych obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych wg skali, o
której mowa §10 .

§ 4.
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego
informują słuchaczy o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do
uzyskania poszczególnych semestralnych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego
przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
słuchaczy;
§ 5.
1. Oceny są jawne dla słuchacza.
2. Na wniosek słuchacza nauczyciel uzasadnia ustaloną
ocenę.
3. Na wniosek słuchacza, sprawdzone i ocenione pisemne
prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca
oceniania słuchacza jest udostępniana do wglądu
słuchaczowi.
§ 6.
1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne,
o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych słuchacza,
u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia
rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
§ 7.
1. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z zajęć informatyki,
zajęć komputerowych lub technologii informacyjnej na
podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
uczestniczenia słuchacza w tych zajęciach, wydanej
przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
2. W przypadku zwolnienia słuchacza z zajęć z
informatyki, zajęć komputerowych lub technologii
informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".
§ 8.
1. Klasyfikacja semestralna polega na okresowym
podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych słuchacza
z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie
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nauczania oraz ustaleniu - według skali określonej
w §10 ust.1,
2. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole
dla dorosłych są egzaminy semestralne
przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie
nauczania.
3. 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.
4.
Słuchacz szkoły dla dorosłych może być zwolniony
z części ustnej egzaminu semestralnego,
o którym mowa w § 9 ust. 1, jeżeli z części
pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co
najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru
był aktywny na zajęciach i uzyskał oceny uznane
za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego
oceniania.
5.
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.
6.
Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych
z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się
z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć
edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie
ustnej.
7.
Oceny z części pisemnej i części ustnej
egzaminów semestralnych, o których mowa w ust. 5,
ustala się według skali, o której mowa w § 10 .
8.
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.
9.
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.
§ 9.

1.
Semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący
poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

§ 10.

1.

2.

3.

Oceny bieżące, semestralne klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych ustala się w stopniach według
następującej skali:
1) stopień celujący - 6;
2) stopień bardzo dobry - 5;
3) stopień dobry - 4;
4) stopień dostateczny - 3;
5) stopień dopuszczający - 2;
6) stopień niedostateczny - 1,
Przy ocenach bieżących dopuszcza się zapis skrótowy:
1) stopień celujący - skrót cel
2) stopień bardzo dobry - skrót bdb
3) stopień dobry skrót - db
4) stopień dostateczny skrót - dst
5) stopień dopuszczający skrót - dop
6) stopień niedostateczny skrót - ndst
Przy ocenach bieżących dopuszcza się
stosowanie„+” i „-”
§ 11.
1.

Przyjmuje się następujące wymagania
edukacyjne:
1) stopień celujący otrzymuje słuchacz, który:
a) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności
określonych przez podstawę programową,
samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia
oraz
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami
w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub
praktycznych z podstawy programowej ,proponuje
rozwiązania nietypowe , rozwiązuje także zadania
wykraczające poza podstawę programową, lub
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych , zawodach sportowych i innych,
kwalifikując się do finałów na szczeblu
wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub
posiada inne porównywalne osiągnięcia.
2) stopień bardzo dobry otrzymuje słuchacz, który:
a) opanował zakres wiedzy i umiejętności określony
podstawą programową oraz
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne
i praktyczne ujęte podstawą programową , potrafi
zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania
zadań i problemów w nowych sytuacjach.
3) stopień dobry otrzymuje słuchacz, który :
a) nie opanował w pełni wiadomości określonych
podstawą programową , ale opanował je na poziomie
umożliwiającym swobodne posługiwanie się
zdobytymi wiadomościami , oraz
b) poprawnie stosuje wiadomości ,rozwiązuje
(wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne
lub praktyczne.
4) stopień dostateczny otrzymuje słuchacz, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności określone
treściami nauczania w danej klasie na poziomie
podstawowej wiedzy z przedmiotu oraz
b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne
o średnim stopniu trudności.
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5) stopień dopuszczający otrzymuje słuchacz, który:
a) ma braki w opanowaniu treści niezbędnych
w uczeniu się danego przedmiotu, ale braki te nie
przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia
podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu
dalszej nauki, oraz
b) rozwiązuje ( wykonuje ) typowe zadania teoretyczne
i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.
6) stopień niedostateczny otrzymuje słuchacz, który
nie opanował elementów treści nauczania w danej
klasie niezbędnych w dalszym uczeniu się.
§ 12.
Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono,
że poziom osiągnięć edukacyjnych słuchacza uniemożliwi
lub utrudni kontynuowanie nauki w semestrze
programowo wyższym, szkoła, w miarę możliwości,
stwarza słuchaczowi szansę uzupełnienia braków.
§ 13.
1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać
egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania
niedostatecznej oceny z jednego albo
dwóch egzaminów semestralnych.
2. 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.
§ 14.
1. Z egzaminu semestralnego pisemnego nauczyciel
sporządza protokół, którego wzór stanowi załącznik
nr.1 do niniejszego regulaminu.
2. Z egzaminu semestralnego ustnego nauczyciel
sporządza protokół, którego wzór stanowi załącznik
nr.2 do niniejszego regulaminu.
3. Z
egzaminu
semestralnego
poprawkowego
nauczyciel sporządza protokół, którego wzór stanowi
załącznik nr.3 do niniejszego regulaminu.
4. Przed przystąpieniem do egzaminów semestralnych
słuchacz otrzymuje kartę egzaminacyjną, której wzór
stanowi załącznik nr.4 do niniejszego regulaminu.
5. Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się
pisemne prace słuchacza.
§ 15.
1. Słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo
wyższy, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie
nauczania, uzyskał semestralne oceny klasyfikacyjne
wyższe od oceny niedostatecznej.
2. Słuchacz, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co

najmniej 4,75 otrzymuje promocję na semestr
programowo wyższy z wyróżnieniem.
3. Słuchacz, który nie spełnił warunków określonych w
ust. 1 nie otrzymuje promocji na semestr programowo
wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.
§ 16.
1. Słuchacz kończy szkołę:
jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają
semestralne ceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych uzyskane w semestrze programowo
najwyższym oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
semestrach programowo niższych w szkole danego
typu uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny
niedostatecznej.
2. Słuchacz kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli
w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa
w ust. 1 , uzyskał z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75
§ 17.
1. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się.
2. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne
z zajęć edukacyjnych według skali, o której mowa
w § 10 , ustala się po każdym semestrze. Oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
stanowią podstawę do promowania słuchacza na
semestr programowo wyższy lub ukończenia przez
niego szkoły.
3. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany
po każdym semestrze.
§ 18.
1. Dyrektor szkoły dla dorosłych może zwolnić słuchacza
powtarzającego semestr z realizacji obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, z których uzyskał poprzednio
pozytywną semestralną ocenę klasyfikacyjną.
2. Słuchaczowi, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem
nauki w szkole zdał egzaminy eksternistyczne z zakresu
poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
określonych w szkolnym planie nauczania, zalicza się
te zajęcia i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na
nie.
3. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1,
w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się
"zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia" oraz
podstawę prawną zwolnienia.
4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 2,
w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się
"zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia"
oraz podstawę prawną zwolnienia. Zwolnienie jest
równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny
klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej
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z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu
eksternistycznego.
§19.

1. Słuchacz kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji
końcowej, na którą składają się semestralne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
uzyskane w semestrze programowo najwyższym oraz
semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
w semestrach programowo niższych w szkole danego
typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny
niedostatecznej.
§ 20.

1. Traci moc Regulamin z dnia 30.08.2013r.
2. Regulamin w bieżącym brzmieniu uchwalono na
posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu
31.08.2015r.
3. Regulamin w bieżącym brzmieniu wchodzi w życie z
dniem 01.09.2015

………………………………………….
podpis i pieczęć dyrektora
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