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ROZDZIAŁ IX 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY  

OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY  

SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 

 

§ 74. 

Przepisy ogólne 

 

1. Przyjęty system określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania 

egzaminów semestralnych dla wszystkich przedmiotów edukacyjnych ujętych w planie 

nauczania. 

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 i realizowanych w szkole 

programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.  

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach 

w tym zakresie; 

2) udzielanie słuchaczowi pomocy w nauce poprzez przekazanie słuchaczowi informacji 

o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4) motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce; 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych; 

2) ocenianie według skali i w formach przyjętych przez szkołę; 

3) ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych  

4) przeprowadzanie egzaminów semestralnych z poszczególnych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych; 

5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających, poprawkowych 

i sprawdzianów wiedzy i umiejętności; 

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż ustalone semestralnych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

7) warunki dopuszczenia słuchacza do egzaminu semestralnego; 

8) formy oceniania bieżącego. 

5. Nie ocenia się zachowania słuchacza. 
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§ 75. 

Ogólne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy 

 

1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych 

z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez słuchacza 

poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy;  

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana semestralnej, oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania 

przez słuchacza semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchacza. 

3. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z zajęć informatyki na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony 

w tej opinii. 

4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć uniemożliwia ustalenie semestralnej oceny 

klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

5. Na wniosek słuchacza dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego i egzaminu 

poprawkowego, oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania słuchacza jest udostępniana do 

wglądu słuchacza.  

6. Przed rozpoczęciem realizacji programu nauczyciel zapoznaje słuchaczy z treścią programu 

nauczania oraz wymaganiami zawartymi w PSO. 

7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się po każdym semestrze wg. skali: 

           

Stopień Oznaczenia cyfrowe Skrót literowy 

Celujący 6 cel 

bardzo dobry 5 bdb 

Dobry 4 db 

Dostateczny 3 dst 

dopuszczający 2 dop 

niedostateczny 1 ndst 

 

8. W ocenianiu nie stosuje się plusów i minusów. 

9. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią podstawę do 

promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły. 

10. Klasyfikacja słuchaczy dokonywana jest semestralnie. Następuje zawsze po przeprowadzeniu 

ostatniego egzaminu semestralnego.  
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11. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 

12. Klasyfikację zatwierdza Rada Pedagogiczna na plenarnym posiedzeniu. 

13. Ocena klasyfikacyjna semestralna z zajęć edukacyjnych wyrażona jest w skali od 1 do 6 

(niedostateczny, dopuszczający, dostateczny, dobry, bardzo dobry, celujący). 

14. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni: 

1) ocenę celującą otrzymuje słuchacz, który: 

 a) posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danym 

semestrze, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz 

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów 

teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danego semestru, proponuje 

rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania 

tego semestru. 

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje słuchacz, który: 

a)opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danym 

semestrze oraz 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi zastosować posiadaną 

wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach; 

3) ocenę dobrą otrzymuje słuchacz, który: 

   a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania 

w danym semestrze, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte 

w podstawach programowych oraz 

   b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne; 

4) ocenę dostateczną otrzymuje słuchacz, który: 

   a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danym semestrze 

na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych oraz 

   b) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności; 

5) ocenę dopuszczającą otrzymuje słuchacz, który: 

 a) ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości 

uzyskania przez słuchacza podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej 

nauki oraz 

 b) rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności. 

6) ocenę dopuszczającą otrzymuje słuchacz, który: 

  a) ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości 

uzyskania przez słuchacza podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej 

nauki oraz 

   b) rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności. 

15. Przyjmuje się następujące progi procentowe przy ustalaniu ocen prac pisemnych, testów, itp. 
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%  OGÓŁU PUNKTÓW  Z PRACY 

PISEMNEJ 

OCENA 

90% - 100% bardzo dobry (5) 

70% - 89% dobry (4) 

50% - 69% dostateczny (3) 

30% - 49% dopuszczający (2) 

0% - 29% niedostateczny (1) 

 

16. Oceny klasyfikacyjne semestralne określają ogólny poziom umiejętności i wiadomości 

słuchacza przewidzianych w programie nauczania w semestrze. 

17. Oceny są jawne, a sprawdzone i ocenione w terminie dwóch tygodni prace pisemne, słuchacze 

otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli. 

18. Na prośbę słuchacza nauczyciel wystawiający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie. 

19. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena semestralna może być zmieniona tylko 

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

20. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza są egzaminy semestralne przeprowadzane ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania. 

Egzamin semestralny z języka polskiego, matematyki i języka obcego jest przeprowadzany 

w formie pisemnej i ustnej. Egzaminy semestralne z pozostałych przedmiotów odbywają się 

w formie ustnej. 

21. Ponadto w szkole policealnej dla dorosłych słuchacz przystępuje w każdym semestrze do 

egzaminów semestralnych, w formie pisemnej, z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

kształcenia zawodowego podstawowych dla zawodu, w którym się kształci.  

22. Egzamin semestralny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego 

praktycznego ma formę zadania praktycznego.  

23. Wyboru obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego, z których słuchacz 

zdaje egzamin semestralny dokonuje rada pedagogiczna. Informację o wybranych zajęciach 

podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym semestrze 

24. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej, stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

słuchacza uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki na semestrze programowo 

wyższym, szkoła umożliwia słuchaczowi uzupełnienie braków. 

 

§ 76. 

Ocenianie bieżące 

1. Bieżącemu ocenianiu podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych podlegać będą następujące 

formy: 

1) aktywność (minimum jedna ocena w semestrze); 

2) praca kontrolna (minimum jedna ocena w semestrze). 

2. Nauczyciele na pierwszych zajęciach w każdym semestrze zapoznają słuchaczy z  tematami 

prac kontrolnych. 

3. Słuchacze zobowiązani są do oddania pracy kontrolnej w terminie ustalonym przez 

nauczyciela, nie później niż sześć tygodni przed sesją egzaminacyjną. 
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4. W przypadku, gdy praca kontrolna została oceniona na ocenę negatywną słuchacz jest 

zobowiązany do jej poprawy na warunkach ustalonych z nauczycielem prowadzącym dane 

zajęcia. 

§ 77. 

Egzaminy semestralne 

1. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% 

czasu przeznaczonego na te konsultacje oraz uzyskał pozytywne oceny bieżące 

z poszczególnych przedmiotów. 

2. Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciel prowadzący poszczególne 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne informuje słuchaczy, czy spełniają oni warunki 

dopuszczenia do egzaminu semestralnego.  

3. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego 

w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez 

dyrektora szkoły. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Semestralną ocenę klasyfikacyjną ustala się na podstawie wyników egzaminu semestralnego 

w formie pisemnej i ustnej. 

7. W przypadku, gdy z przedmioty obowiązkowe są egzaminy pisemne i ustne, warunkiem 

otrzymania pozytywnej oceny klasyfikacyjnej jest uzyskanie co najmniej dopuszczającej 

oceny z egzaminu pisemnego i ustnego. 

8. Słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli w części 

pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz  w ciągu semestru był 

aktywny i z wymaganych prac kontrolnych uzyskał oceny pozytywne.  

9. Zwolnienie jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskanie z danych zajęć 

semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej egzaminu 

semestralnego. 

10. Egzaminy semestralne przeprowadza się według następujących zasad: 

1) nauczyciel prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne informuje 

słuchaczy na początku każdego semestru o terminach egzaminów semestralnych, 

2) terminy egzaminów semestralnych planuje Rada Pedagogiczna tak, aby mogły one 

odbywać się w ciągu ostatnich 3 tygodni każdego semestru, 

3)  na każdy z pisemnych egzaminów semestralnych przeznacza się dwie godziny lekcyjne 

(po 45 minut), 

4) wszystkie pisemne prace egzaminacyjne wykonuje słuchacz na arkuszach papieru  

opatrzonych podłużną pieczęcią szkoły, 

5) na egzaminie semestralnym pisemnym słuchacz może korzystać z tablic matematycznych, 

kalkulatorów i słowników języków obcych oraz innych pomocy ustalonych przez Radę 
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Pedagogiczną,  

6) słuchacz, który zakończył pracę, oddaje ją egzaminatorowi i opuszcza salę, 

7)  egzamin ustny składa się z trzech pytań problemowych lub zadań do rozwiązywania 

zawartych na kartce egzaminacyjnej, którą słuchacz otrzymuje w drodze losowania; 

zmiana wylosowanej kartki jest niedozwolona, 

8) słuchaczowi przysługuje 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi;    

9)  egzaminator wpisuje oceny egzaminacyjne do protokołu, indeksu słuchacza i dziennika 

lekcyjnego. 

11. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne przygotowuje i przedstawia do zatwierdzenia 

dyrektorowi zadania na egzamin pisemny i ustny, 

12. Na egzamin ustny nauczyciel jest zobowiązany przygotować liczbę zestawów większą o co 

najmniej trzy niż liczba zdających. 

13. Z egzaminu semestralnego, egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym oraz egzaminu 

poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;   

2) imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin;   

3) termin egzaminu;  

4) imiona i nazwiska słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu;  

5)  oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych słuchaczy.  

14.Do protokołu, o którym mowa w punkcie 13, dołącza się:  

1) prace egzaminacyjne słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie pisemnej;  

2) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zestawy zadań wraz ze zwięzłą informacją 

o odpowiedziach słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie ustnej;   

3) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zadania wraz ze zwięzłą informacją 

o wykonaniu zadań praktycznych – w przypadku egzaminu w formie zadania praktycznego.  

14. Prace egzaminacyjne są przechowywane w szkole do końca roku szkolnego, w którym 

słuchacz ukończył lub opuścił szkołę, natomiast prace kontrolne przechowują nauczyciele do 

końca bieżącego roku szkolnego. 

 

§ 78. 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności 

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.  

2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia zakończenia semestralnych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna 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 ucznia, 

w formie pisemnej i ustnej, a w przypadku zajęć komputerowych sprawdzian ma formę zadań 

praktycznych; 



Statut Szkoły Branżowej I stopnia w Zespole Szkół Nr 3 w Choszcznie 

7 
 

4. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, 

o których mowa w pkt. 2. Termin sprawdzianu uzgadnia się ze słuchaczem. 

5. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze, jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa 

od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem 

niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona 

w wyniku egzaminu poprawkowego. 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

4) imię i nazwisko słuchacza; 

5) zadania (pytania) sprawdzające, 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną; 

7) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza. 

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia lub wykonaniu zadania praktycznego. 

9. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa punkcie 3 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu ze słuchaczem. 

10. Przepisy punkt 1-10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do 

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

§ 79 

Egzamin klasyfikacyjny 

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się, gdy słuchacz: 

1) realizował obowiązek szkolny poza szkołą; 

2) realizował indywidualny tok nauczania; 

3) jest przyjmowany na odpowiedni semestr szkoły publicznej  ze szkoły niepublicznej 

nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej. 

2. Egzamin klasyfikacyjny może również zdawać słuchacz, który przechodzi z innej szkoły 

publicznej lub niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej w przypadku, gdy 

występują różnice programowe lub różnice w szkolnych planach nauczania między szkołami. 

3. Dyrektor szkoły występuje do poprzedniej placówki o pisemną informację w związku 

z realizowanym przez słuchacza programem nauczania. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której 
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wchodzą: 

1) w przypadku słuchacza, który realizował indywidualny tok nauczania: 

a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

2) w przypadku słuchacza, który realizował nauczanie poza szkołą lub jest przyjmowany ze 

szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji;  

b) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest  

przeprowadzany ten egzamin.  

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia semestralnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się ze słuchaczem. 

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  

8. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem §80. 

9. Z  egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;  

4) imię i nazwisko słuchacza;  

5) zadania egzaminacyjne;  

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

10. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace słuchacza, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach słuchacza i zwięzłą informację o wykonaniu przez niego zadania praktycznego.  

11. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza.  

 

§ 80. 

Egzamin poprawkowy 

1. Słuchacz, który w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał negatywną semestralną ocenę 

klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do 

egzaminu poprawkowego z tych zajęć.  

2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze, nie później niż: 

1)  w semestrze jesiennym – nie później niż do końca lutego; 

2) w semestrze wiosennym – nie później niż do dnia 31 sierpnia. 

Termin przeprowadzenia egzaminów wyznacza dyrektor.  

3.  Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne.  

4. Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się 

z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin poprawkowy 

zdaje się w formie ustnej. 

5. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych ma formę zadań praktycznych. 
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6. Semestralna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku 

egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 

7. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje 

promocji na semestr programowo wyższy.  

 

§ 81.  

Egzamin maturalny 

1. Od 2015 roku egzamin maturalny będzie przeprowadzany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 roku, w sprawie warunków i sposobu 

przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz z dnia 21 

grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu 

gimnazjalnego                         i egzaminu maturalnego .  

2. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego 

przedmiotu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu 

odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego. 

 

§ 82 

Promowanie 

1. Słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz 

egzaminów semestralnych uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia 

niedostatecznego. 

2. Słuchacz, który nie zdał egzaminów semestralnych nie otrzymuje promocji na semestr 

programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy decyzją dyrektora szkoły. 

3. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru na pisemny wniosek słuchacza 

uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza. 

4. Wniosek, o którym mowa w punkcie 3 powinien być złożony nie później niż  w terminie 7 dni 

od dnia podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji 

słuchaczy. 

5. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. 

6. Dyrektor szkoły dla dorosłych może zwolnić słuchacza powtarzającego semestr realizacji 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uzyskał poprzednio pozytywną semestralną 

ocenę klasyfikacyjną.  

7. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w pkc. 6, w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona” oraz 

podstawę prawną zwolnienia.  

 

 

§ 83 

Ustalenia końcowe 

1. Opracowany przez szkołę system oceniania obejmuje jedynie ocenianie wewnątrzszkolne 
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w szkołach dla dorosłych: liceum, szkole policealnej. 

2. System ma charakter otwarty, Rada Pedagogiczna po roku jego stosowania dokonuje analizy 

i może wprowadzić stosowne zmiany. 

3. System, po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

4. Wewnątrzszkolny system oceniania jest dostępny do wglądu dla słuchaczy w sekretariacie 

szkoły i na stronie internetowej szkoły. 
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