KLASYFIKACJA
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 3 w Gdyni
1.W szkole dla dorosłych klasyfikacyjne oceny semestralne z zajęć edukacyjnych ustalane
są po każdym semestrze.
2. Podstawą klasyfikowania słuchaczy są egzaminy semestralne przeprowadzane
z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie
nauczania. Oceny semestralne / oceny z egzaminów, z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
są podstawą promowania słuchaczy na semestr programowo wyższy lub ukończenia szkoły
przez słuchacza / kę.
3. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza/  czkę, który uczęszczał na
obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze,
powyżej 50% czasu przeznaczonego na zajęcia programowe oraz uzyskał/ ła z tych zajęć
oceny uznane za pozytywne w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
4. 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
ustnej.
5. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych z przedmiotu : informatyka posiada formę
zadania praktycznego.
6. Słuchacz/kę może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeśli z części
pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę, co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru
uczestniczył aktywnie w zajęciach i uzyskał oceny uznane za pozytywne w ramach WSO.
SESJA EGZAMINACYJNA
1. Wyboru formy egzaminu pisemnego dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne,
z których odbywa się egzamin. Egzamin pisemny trwa nie dłużej niż 90 minut.
2. Słuchacz/ka najpóźniej na 2 tygodnie przed ustnym lub praktycznym egzaminem
semestralnym z danych zajęć edukacyjnych otrzymuje zakres materiału w formie
przekrojowych zagadnień.
3. Egzamin ustny i praktyczny trwa nie dłużej niż 15 minut. Słuchacz/ka losuje jeden zestaw,
zawierający trzy pytania/zadania. Słuchacz/ka po wylosowaniu zestawu pytań
egzaminacyjnych ma prawo do dziesięciominutowego przygotowania się do egzaminu
ustnego. Słuchacz/ka udziela odpowiedzi w dowolnej kolejności pytań.
4. Nauczyciel przeprowadzający egzamin ustny /lub praktyczny przygotowuje zestawy pytań
egzaminacyjnych w liczbie większej o trzy, niż liczba zdających słuchaczy. Pytania
przedstawia do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły na dwa tygodnie przed ustalonym

wcześniej ze słuchaczami terminem egzaminu,
Egzaminacyjnej.

zamieszczanym w Harmonogramie Sesji

