WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY
SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH
SZKOŁY ZAOCZNE

ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH
im. WINCENTEGO WITOSA
w OSTRÓDZIE

I Przepisy ogólne
§ 1.
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.
§ 2.
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne wiedzy i umiejętności słuchacza ma na celu:
1) bieŜące i systematyczne obserwowanie postępów słuchacza w nauce,
2) pobudzanie rozwoju umysłowego słuchacza, jego zdolności i zainteresowań,
3) uświadamianie słuchaczowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności
przewidzianych programem nauczania oraz ewentualnych braków
w tym zakresie,
4) wdraŜanie słuchacza do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,
5) ukierunkowanie samodzielnej pracy słuchacza ,
6) motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce,
7) korygowanie organizacji i metod pracy dydaktycznej nauczyciela,
8) semestralne podsumowywanie wiadomości i umiejętności oraz
określenie na tej podstawie stopnia opanowania przez słuchacza materiału
programowego przewidzianego na dany semestr.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do
uzyskania poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
2) ustalenie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych ,
3) przeprowadzanie semestralnych egzaminów klasyfikacyjnych,
II Zasady oceniania
§ 3.
1. Nauczyciele na początku kaŜdego semestru informują słuchaczy o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchacza.

§ 4.
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 słuchaczowi.
§ 5.
1. Semestralne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach
według następującej skali:
1) stopień celujący
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2) stopień bardzo dobry
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3) stopień dobry
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4) stopień dostateczny
dost
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5) stopień dopuszczający
dop
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6) stopień niedostateczny
ndst
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2. Oceny wyraŜone w stopniach dzielą się na:
a) cząstkowe, określające ogólny poziom wiadomości lub umiejętności
słuchacza ze zrealizowanej części programu nauczania obejmującej prace
kontrolne, zadania praktyczne oraz egzamin pisemny i ustny; skala ocen
cząstkowych moŜe być poszerzona przez wprowadzenie znaków „+” lub „–”
przy poszczególnych stopniach,
b) ostateczne semestralne oceny klasyfikacyjne, określające ogólny poziom
wiadomości i umiejętności słuchacza przewidzianych w programie nauczania
na dany semestr, które wyraŜone są pełnym stopniem bez znaków „+” lub „–”
c) semestralne oceny klasyfikacyjne, określające ogólny poziom wiadomości i
umiejętności słuchacza przewidzianych w programie nauczania na dany
semestr , nie powinny być ustalane jak średnie arytmetyczne stopni
cząstkowych.
§ 6.
1. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen klasyfikacyjnych:
1) stopień c e l u j ą c y – otrzymuje słuchacz, który:
a) posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program
nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija
własne uzdolnienia ,
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu
problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania
danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje takŜe
zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu
wojewódzkim (regionalnym) lub krajowym, lub posiada inne
porównywalne osiągnięcia.

2) stopień b a r d z o d o b r y – otrzymuje słuchacz, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem
nauczania przedmiotu w danej klasie,
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne ujęte programem nauczania, potrafi
zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów
w nowych sytuacjach.
3) stopień d o b r y – otrzymuje słuchacz, który:
a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania
w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym
wymagania zawarte w podstawie programowej,
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie
typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
4) stopień d o s t a t e c z n y – otrzymuje słuchacz , który:
a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania
w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych
w podstawie programowej
b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne
o średnim stopniu trudności ,
5) stopień d o p u s z c z a j ą c y otrzymuje słuchacz, który:
a) ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie
przekreślają moŜliwości uzyskania przez słuchacza podstawowej
wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe
o niewielkim stopniu trudności.
6) stopień n i e d o s t a t e c z n y otrzymuje słuchacz, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum
programowym przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemoŜliwiają dalsze zdobywanie
wiedzy z tego przedmiotu,
b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim
(elementarnym) stopniu trudności.
§ 7.
1. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z zajęć technologii informacyjnej na
podstawie opinii o ograniczonych moŜliwościach uczestniczenia słuchacza w tych
zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2. JęŜeli okres zwolnienia słuchacza z zajęć technologii informacyjnej uniemoŜliwia
ustalenie semestralnej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
3. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w zawodzie, dla którego
podstawa programowa kształcenia przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym,
zwalnia z realizacji tych zajęć słuchacza, który przedłoŜy prawo jazdy
odpowiedniej kategorii.
4. W przypadku zwolnienia słuchacza z nauki jazdy pojazdem silnikowym w
dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się "zwolniony", a takŜe numer
i kategorię posiadanego przez słuchacza prawa jazdy oraz datę wydania
uprawnienia.

5. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza szkoły policealnej z obowiązku realizacji zajęć
edukacyjnych „ Podstawy przedsiębiorczości”, jeŜeli przedłoŜy on świadectwo
ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie, z którego wynika, Ŝe zrealizował
on te zajęcia.
6. W przypadku zwolnienia słuchacza szkoły policealnej z obowiązku realizacji zajęć
edukacyjnych „ Podstawy przedsiębiorczości” w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony", a takŜe rodzaj
świadectwa będącego podstawą zwolnienia i datę jego wydania.
§ 8.
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 § 5 ustala się po kaŜdym semestrze. Oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią podstawę do
promowania słuchacza na semestr programowo wyŜszy lub ukończenia przez
niego szkoły.
3.W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po kaŜdym semestrze.
§ 9.
1. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy
semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.
2. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie
zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe
konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co
najmniej 50% czasu przeznaczonego na te konsultacje oraz uzyskał
z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych ( jedna praca kontrolna z kaŜdych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w semestrze ) oceny uznane za pozytywne
w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
3. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest
obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego
konsultacje drugą pracę kontrolną.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy
kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego
oceniania.
4. 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.
5. Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie
później niŜ do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie
później niŜ do dnia 31 sierpnia.
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, z zastrzeŜeniem
§ 10 ust. 1-2.
7. Oceny z części pisemnej i części ustnej egzaminów semestralnych, o których
mowa w ust. 6 ustala się według skali, o której mowa w § 5 .
8. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego.

§ 10.
1. W szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych prowadzących kształcenie
zawodowe słuchacz zdaje w semestrach I-IV egzamin semestralny, w formie
pisemnej, z jednego przedmiotu zawodowego, a w semestrach programowo
wyŜszych - z dwóch przedmiotów zawodowych.
2. W szkole policealnej słuchacz zdaje w kaŜdym semestrze egzaminy
semestralne, w formie pisemnej, z dwóch przedmiotów zawodowych
podstawowych dla zawodu, w którym się kształci.
3. Wyboru przedmiotów zawodowych, o których mowa w ust. 1-2, dokonuje rada
pedagogiczna. Decyzję w tej sprawie podaje się do wiadomości słuchaczy na
pierwszych zajęciach w kaŜdym semestrze.
§ 11.
1. Słuchacz szkoły dla dorosłych moŜe być zwolniony z części ustnej egzaminu
semestralnego, o którym mowa w § 9 ust. 6, jeŜeli z części pisemnej tego
egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był
aktywny na zajęciach, a z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał
oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
2.Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu
semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny
klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej egzaminu
semestralnego.
3. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie spełnił warunków określonych
odpowiednio w § 9 ust. 2-3, nie otrzymuje promocji na semestr programowo
wyŜszy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.
4. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie zdał egzaminu poprawkowego, o
którym mowa w § 16, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyŜszy i
zostaje skreślony z listy słuchaczy.
5. Dyrektor szkoły dla dorosłych moŜe wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na
pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją Ŝyciową lub zdrowotną
słuchacza, złoŜony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych.
6. Słuchacz moŜe powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej
szkole. W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej moŜe wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi
w okresie kształcenia w danej szkole.
§ 12.
1. Egzaminy semestralne w szkole dla dorosłych prowadzonej w formie zaocznej
przeprowadzane są ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych .
2. Egzaminy semestralny składają się z części pisemnej i części ustnej lub tylko
części ustnej .
3. Słuchacze zdają egzamin pisemny i ustny z języka polskiego, języka obcego i
matematyki oraz jednego lub dwóch przedmiotów zawodowych wybranych
przez radę pedagogiczną w zaleŜności od typu szkoły, o której mowa w
§ 10 ust. 1-2.
4. Słuchacze zdają egzamin ustny ze wszystkich pozostałych zajęć edukacyjnych ,
które nie zostały wymienione w ust.3.

5. Egzamin przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
6. Zagadnienia egzaminacyjne zatwierdza dyrektor szkoły.
7. Czas trwania egzaminu wynosi :
a) egzamin pisemny 90 minut ;
b) egzamin ustny do15 minut na osobę.
. III Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego
§ 13.
1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
2. Egzamin klasyfikacyjny z technologii informacyjnej ma przede wszystkim formę
zadań praktycznych.
3. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się ze słuchaczem. Egzamin
klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niŜ w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia semestralnych zajęć dydaktycznych.
4. Egzamin klasyfikacyjny dla słuchacza przeprowadza nauczyciel danych zajęć
edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela
takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
5. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół
zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 4;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach słuchacza . Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen
słuchacza.
6. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, moŜe przystąpić do niego w
dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
7. W przypadku nieklasyfikowania słuchacza z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.
§ 14.
1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z
zastrzeŜeniem § 15.

§ 15.
1. Słuchacz moŜe zgłosić zastrzeŜenia do dyrektora szkoły, jeŜeli uzna, Ŝe
semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
ZastrzeŜenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć
dydaktyczno.
2. W przypadku stwierdzenia, Ŝe semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza, w formie pisemnej i ustnej,
oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 uzgadnia się ze słuchaczem.
Sprawdzian przeprowadza się nie później niŜ w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia
zastrzeŜeń.
4. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne
stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu
prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 lit. b, moŜe 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 Ŝe powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
nie moŜe być niŜsza od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję
jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z
zajęć edukacyjnych, która moŜe być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego, z zastrzeŜeniem §16 ust.1.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się pisemne prace słuchacza
i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach słuchacza.
9. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,
o którym mowa ust. 2, w wyznaczonym terminie, moŜe przystąpić do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu
poprawkowego, z tym Ŝe termin do zgłaszania zastrzeŜeń wynosi 5 dni od dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona
przez komisję jest ostateczna.

IV Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego
§ 16.
1. Słuchacz szkoły dla dorosłych moŜe zdawać egzamin poprawkowy
w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów
semestralnych. Przepisy § 9 ust. 6-8 stosuje się odpowiednio.
2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po kaŜdym semestrze.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia
edukacyjne po zakończeniu semestru jesiennego nie później niŜ do końca lutego
i po zakończeniu semestru wiosennego nie później niŜ do dnia 31 sierpnia.
4. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi
wyznaczono, zgodnie z § 9 ust. 4, dodatkowy termin egzaminu semestralnego.
V Zasady zaliczania zajęć edukacyjnych słuchaczom , którzy przerwali naukę
§ 17.
1. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat
od daty przerwania nauki zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną wyŜszą od
oceny niedostatecznej, 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.
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 .

.VI Zasady zwolnień z praktycznej nauki zawodu
§ 18.
1. Dyrektor szkoły dla dorosłych:
1) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu
w całości, jeŜeli przedłoŜy 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,
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) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w części,
jeŜeli przedłoŜy on:
a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania
tytułu zawodowego ( lub świadectwo równorzędne),wydane po zdaniu
egzaminu kwalifikacyjnego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci,
b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie
w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi
trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla zawodu wchodzącego
w zakres zawodu, w którym się kształci,
c) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie
w zawodzie, w którym się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres
zawodu, w którym się kształci.
2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, przedkłada się dyrektorowi
szkoły w kaŜdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie
praktycznej nauki zawodu.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, moŜe nastąpić po ustaleniu przez
dyrektora szkoły na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wspólnego zakresu
umiejętności zawodowych dla zawodu, Ŝe zawód, 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 w trybie określonych 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 "zwolniony
w części z praktycznej nauki zawodu" oraz podstawę prawną zwolnienia.

VII Zasady dotyczące promowania
§ 19.
1. Słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyŜszy, jeŜeli
ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w
szkolnym planie nauczania uzyskał semestralne oceny klasyfikacyjne
wyŜsze od oceny niedostatecznej.
2. Słuchacz kończy szkołę ponadgimnazjalną : technikum uzupełniające
lub szkołę policealną, jeŜeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą
składają się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych uzyskane w semestrze programowo najwyŜszym oraz
semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach
programowo niŜszych w szkole danego typu, uzyskał oceny
klasyfikacyjne wyŜsze od oceny niedostatecznej.

Podstawa prawna :
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r
w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83 , poz. 562 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r
z mieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
(Dz. U. z 26 sierpnia 2010 r. Nr 156 , poz. 1046).

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
w dniu 04.11.2010 r. Protokół nr 30Z /10.

