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INFORMACJE DLA SŁUCHACZY SZKÓŁ ZAOCZNYCH 
 

PODSTAWOWE WYMAGANIA 

• minimum 50% obecności na zajęciach 

• w przypadku nieobecności słuchacza na zajęciach w pierwsze 3 weekendy semestru  wysyłane 
są informacje o zagrożeniu skreśleniem z listy słuchaczy 

• minimum jedna praca kontrolna (pozytywnie oceniona) w formie pisemnej z każdego przedmiotu, 
co jest podstawowym warunkiem dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej 

 

OPŁATY 

• obowiązuje tylko opłata wpisowa 

• uregulowanie opłaty jest warunkiem wydawania różnych dokumentów na życzenie słuchacza, 
 np. indeksu, legitymacji szkolnej, zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły itp. 

 

INDEKS: 

• słuchacze semestru I lub nowoprzyjęci, którzy są zainteresowani przystępowaniem do 
egzaminów,  zamawiają indeks w sekretariacie (najlepiej na początku semestru I) 

• przed sesją  słuchacz wypełnia indeks począwszy od str.12 (strony na wpisy ocen z egzaminów):  
- swoje nazwisko i imię, rok szkolny, słownie nr semestru 
- kolejne przedmioty według wykazu z sekretariatu (należy wpisać imię i nazwisko nauczyciela, 
poprawną nazwę zajęć edukacyjnych, liczbę godzin) 

 

PRACE KONTROLNE 

• należy oddać w terminie określonym przez nauczyciela, ale bezwzględnie przed  sesją 
egzaminacyjną  

• ocena negatywna z pracy kontrolnej � słuchacz musi wykonać drugą pracę kontrolną w terminie 
określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne  

• z każdego przedmiotu wymagana minimum jedna praca kontrolna w formie pisemnej (w każdym 
semestrze) 

• prace kontrolne są przechowywane do końca cyklu nauczania danej klasy 
 

PRAKTYKI ZAWODOWE 

• niezbędne do zaliczenia semestru, ich wymiar jest zgodny z przyjętym planem nauczania 

• każdy praktykant jest zobowiązany do prowadzenia dziennika praktyk zawodowych zgodnie z 
obowiązującymi procedurami (do pobrania ze strony www.zs1.pulawy.pl, zakładka dla ucznia, 
praktyki zawodowe) 

 

OCENIANIE 
 

skala ocen  cyfra  słownie  skróty  
promocyjne  6 celuj ący cel  
 5 bardzo dobry  bdb  
 4 dobry  db 
 3 dostateczny  dst  
 2 dopuszczaj ący dop  
 1 niedostateczny  ndst  
nieklasyfi kowany  • nie ma ocen lub ponad 50% nieobecności na zajęciach 

niepromowany  • w sesji egzaminacyjnej - oceny niedostateczne z 
egzaminów z 2 lub więcej przedmiotów (w szczególnych 
przypadkach możliwe dopuszczenie do sesji z 2 ocenami 
niedostatecznymi) 

• w sesji poprawkowej – co najmniej 1 ocena 
niedostateczna 
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SESJA EGZAMINACYJNA 

• warunek przyst ąpienia słuchacza do egzaminu:  oddanie pracy kontrolnej z danego 
przedmiotu (dotyczy również słuchaczy powtarzających semestr lub ubiegających się o przyjęcie 
na wyższy semestr)  oraz odpowiednia frekwencja  

• dziennie  nie mogą  być więcej niż 2 egzaminy 

 
Decyzją Rady Pedagogicznej 

do egzaminów zawodowych w formie pisemnej  wybrano na bie żący rok szkolny:  

1. W klasie 3tud : przedsiębiorstwo gastronomiczne i technologię gastronomiczną 

w semestrze V oraz obsługę konsumenta i technologię gastronomiczną w semestrze VI. 

2. W klasie 3 lod: j. polski, j. angielski, matematykę w semestrze V i VI. 

 

klasa Egzamin semestralny sem.  V i VI 

3tud 

Pisemny Język polski, 
język obcy  

i matematyka 

Przedsiębiorstwo gastronomiczne 
i technologia gastronomiczna 
w semestrze V oraz obsługa 
konsumenta i technologia 
gastronomiczna w semestrze VI 

Ustny Język polski, 
język obcy  

i matematyka 

Pozostałe przedmioty egzamin ustny 

3lod 

Pisemny j. polski,  
j. angielski, 
matematyka 

w semestrze V i VI. 
 

Ustny j. polski,  
j. angielski, 
matematyka 

w semestrze V i VI.  
Pozostałe przedmioty egzamin ustny 

 
 
EGZAMIN POPRAWKOWY 

• warunki dopuszczenia do egzaminu poprawkowego (muszą być spełnione obydwa warunki):  
1) 1 ocena niedostateczna z egzaminów (w szczególnych przypadkach dopuszcza się 

2 oceny ndst) 
2) napisanie podania z uzasadnieniem do Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Stefanii 

Sempołowskiej w Puławach  z prośbą o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego nie 
później niż w ciągu 7 dni od zakończenia zajęć 

 
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY  (w przypadku przyjęcia na wyższy semestr) 

• termin zaliczania przedmiotów na dany semestr ustalany przez Radę Pedagogiczną  
• obowiązuje forma pisemna (praca kontrolna) + forma ustna (egzamin) 
• nie zaliczenie egzaminów w terminie powoduje skreślenie z listy słuchaczy 
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INNE UWAGI: 
 

• nie zgłoszenie si ę na egzaminy w sesji w pierwszym terminie  
- można przystąpić do egzaminów w dodatkowym terminie (w sesji poprawkowej jako pierwsze 
podejście), ale trzeba napisać podanie z uzasadnieniem (ważne powody niemożliwości 
zgłoszenia się w czasie trwania sesji egzaminacyjnej, np. zwolnienie lekarskie, praca zawodowa, 
wyjazd służbowy itd.) 

• zmiana nazwiska słuchacza w trakcie nauki w szkole  
- należy do sekretariatu lub opiekuna semestru dostarczyć  odpis aktu małżeństwa lub 
orzeczenia sądu. 

 
 
 


