Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opocznie

ZAŁĄCZNIK NR 1
DO STATUTU PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH W OPOCZNIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)
od 1 września 2015
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POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§1
Niniejszy dokument stanowi integralną część statutu Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych w Opocznie.
WSO jest zgodny z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Rozporządzeniem MEN z dnia
10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015.843).
Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza.
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 kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych
wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a. informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
b. udzielaniu słuchaczowi pomocy w nauce poprzez przekazanie słuchaczowi informacji o tym, co robi
dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
c. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,
d. motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce,
e. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej.
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania
poszczególnych bieżących, semestralnych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
b. bieżące ocenianie według skali i w formach opisanych w § 2 niniejszego załącznika,
c. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych oraz sprawdzianu wiadomości i
umiejętności,
d. przeprowadzanie egzaminów semestralnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
e. ustalanie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane semestralnych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
ZASADY OGÓLNE
§2
W szkole dla dorosłych ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza.
W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się.
Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz oceny bieżące, ustala się w stopniach według skali:
a. stopień celujący – 6,
b. stopień bardzo dobry – 5,
c. stopień dobry – 4,
d. stopień dostateczny – 3,
e. stopień dopuszczający – 2,
f. stopień niedostateczny – 1
Dopuszcza się wystawianie ocen bieżących ze znakiem „+” i „-” . Ocenianie bieżące odbywa się podczas
zajęć edukacyjnych.
Za oceny pozytywne uznaje się: 6, 5, 4, 3, 2.
Za ocenę negatywną uznaje się stopień niedostateczny (1)
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7. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych informują słuchaczy na początku każdego roku szkolnego o:
a. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych bieżących
i semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających
z realizowanego przez siebie programu nauczania,
b. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy,
c. warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana semestralnej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych.
8. Oceny są jawne dla słuchacza.
9. Na wniosek słuchacza, dyrektor szkoły udostępnia słuchaczowi do wglądu dokumentację dotyczącą
egzaminu semestralnego, egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz sprawdzianu
wiadomości i umiejętności w terminie uzgodnionym z słuchaczem.
10. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej:
a. indywidualizować pracę ze słuchaczem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchacza.
b. dostosować wymagania edukacyjnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych słuchacza.
11. Semestralne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na
podstawie ocen bieżących i egzaminów semestralnych.
12. Ustalona przez nauczyciela semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,
z zastrzeżeniem § 7.
PROMOWANIE SŁUCHACZY
§3
1. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się po każdym semestrze, co stanowi
podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenie przez niego szkoły.
2. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze.
3. 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.
4. Słuchacz, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje promocji na semestr programowo
wyższy, zostaje skreślony z listy słuchaczy.
§4
1. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek słuchacza uzasadniony
sytuacją życiową lub zdrowotną (przypadek losowy), złożony w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez radę
pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji.
2. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w szkole.
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EGZAMIN SEMESTRALNY
§5
Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza są egzaminy semestralne przeprowadzane
z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.
Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na poszczególne obowiązkowe
zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze, w wymiarze co najmniej połowy czasu
przeznaczonego na każde z tych zajęć oraz otrzymał z tych zajęć bieżące oceny pozytywne.
Egzamin semestralny przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne na swoich ostatnich
zajęciach zgodnie z planem zajęć w semestrze.
Termin egzaminu semestralnego z poszczególnych zajęć edukacyjnych ogłaszany jest w planie zajęć na 1
miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego.
Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym
terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
Termin dodatkowy, o którym mowa w ust. 5, wyznacza się:
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a. po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego,
b. po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do końca sierpnia.
Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i ustnej.
Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie pisemnej.
Oceny z części pisemnej i części ustnej egzaminu semestralnego z zajęć edukacyjnych, o których mowa
w ust. 7, ustala się według skali, o której mowa w § 2 ust. 3.
Słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego
egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą.
Zwolnienie, o którym mowa w ust. 9, jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego
i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną
z części pisemnej egzaminu semestralnego.
Z egzaminu semestralnego i egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym sporządza się protokół
zawierający:
a. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin
b. imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin,
c. termin egzaminu,
d. imiona i nazwiska słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu
e. oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych słuchaczy.
Do protokołu z egzaminu poprawkowego dołącza się:
a. prace egzaminacyjne słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie pisemnej,
b. wylosowane przez słuchaczy zestawy zadań wraz ze zwięzłą informacją o odpowiedziach
słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie ustnej.
Słuchacz, który nie spełnił warunków określonych w § 5 ust. 2 nie zostaje dopuszczony do egzaminu
semestralnego i zostaje skreślony z listy słuchaczy.
EGZAMIN POPRAWKOWY
§6
Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo
dwóch egzaminów semestralnych.
Egzaminy poprawkowe przeprowadzane są po każdym semestrze.
Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne:
a) po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego,
b) po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do końca sierpnia.
Egzamin poprawkowy zdaje się w formie pisemnej i ustnej lub tylko w formie pisemnej zgodnie z §5 ust.7.
Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy
i zostaje skreślony z listy słuchaczy z zastrzeżeniem § 7.
Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
a. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
b. imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin,
c. termin egzaminu,
d. imiona i nazwiska słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu
e. oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych słuchaczy.
Do protokołu z egzaminu poprawkowego dołącza się:
a. prace egzaminacyjne słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie pisemnej,
b. wylosowane przez słuchaczy zestawy zadań wraz z zwięzłą informacją o odpowiedziach
słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie ustnej.

TRYB ODWOŁAWCZY – SPRAWDZIAN WIEDZY I UMIJĘTNOŚCI
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§7
1. Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna że semestralna ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej
oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie nie później niż 2 dni roboczych od dnia zakończenia
semestralnych zajęć dydaktycznych.
2. W przypadku stwierdzenia że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję,
która przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza oraz ustala
semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
3. Sprawdzian, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin
sprawdzianu uzgadnia się ze słuchaczem.
4. W skład komisji wchodzą:
a. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,
b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
5. Nauczyciel, który wystawił sporną, semestralną ocenę klasyfikacyjną 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 semestralna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej
oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej semestralnej oceny
klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
a. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian
b. skład komisji,
c. termin sprawdzianu,
d. imię i nazwisko słuchacza
e. zadania (pytania) sprawdzające,
f. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
g. do protokołu, dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach słuchacza.
8. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez
dyrektora szkoły.
9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej ustalonej
w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest
ostateczna.
ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
§8
1. Dyrektor szkoły może zwolnić słuchacza powtarzającego semestr z realizacji obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, z których uzyskał poprzednio pozytywną semestralną ocenę klasyfikacyjną.
2. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się
uzyskaną poprzednio pozytywną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY
§9
1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje słuchacz, który został przyjęty do szkoły na semestr programowo wyższy
(zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych) i u którego stwierdzono różnice programowe, o których
mowa w ust. 2.
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2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie
nauczania dla semestrów programowo niższych, których słuchacz nie realizował w szkole z której odszedł
(tzw. różnice programowe).
3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje słuchacz, który przy zmianie szkoły, kontynuuje we własnym zakresie naukę
języka obcego, jako przedmiotu obowiązkowego zaś tego języka obcego w szkole do której został przyjęty
nie ujęto w szkolnym planie nauczania (§ 14 ust. 2 statutu).
4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia
rocznych zajęć dydaktycznych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z słuchaczem.
5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
6. Egzamin klasyfikacyjny o którym mowa w ust. 1 i 2 przeprowadza komisja:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący,
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzany egzamin.
W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład
komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust.3, dla słuchacza, który
kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do
oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela
danego języka obcego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o których mowa w ust. 6,
c) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
d) imię i nazwisko słuchacza,
e) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
słuchacza. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza.
8. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez
dyrektora szkoły.
9. W przypadku nieklasyfikowania słuchacza z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” i słuchacz zostaje
skreślony z listy słuchaczy.
10. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest
ostateczna, z zastrzeżeniem § 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10
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, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
§ 11
1. WSO zatwierdza rada pedagogiczna Publicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Opocznie
2. Ewaluację funkcjonowania WSO prowadzi rada pedagogiczna.
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