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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 11/2017/18  

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych 

im. W. S. Reymonta w Czartajewie 

z dnia 08 lutego 2018 r. 

 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego słuchaczy 

szkoły policealnej w systemie zaocznym 

§1. 

1. Ocenianiu podlegają 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 określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej 

kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych 

w  szkole programów nauczania. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego, które ma na celu: 

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

w tym zakresie, 

2) udzielanie słuchaczowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

3) udzielanie słuchaczowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, 

4) motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce, 

5) dostarczanie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach słuchacza, 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – 

wychowawczej. 

4. Postępy w nauce są dokumentowane w indeksach, arkuszach ocen i dziennikach 

lekcyjnych. 

§2. 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 

poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i  dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2) ocenianie bieżące, ustalenie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych według skali i w formach przyjętych w Zespole Szkół, 

3) przeprowadzanie egzaminów semestralnych, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych , 

5) ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych,  

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane semestralnych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

7) przeprowadzanie egzaminów poprawkowych, 
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§3. 

1. Słuchacz w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące, 

2) klasyfikacyjne: 

a) semestralne, 

b) końcowe. 

2. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się. 

§4. 

1. W szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej stosuje się następującą skalę ocen: 

1) celujący (6), skrót – cel, 

2) bardzo dobry (5), skrót bdb, 

3) dobry (4), skrót db, 

4) dostateczny (3), skrót dst, 

5) dopuszczający (2), skrót dop, 

6) niedostateczny (1), skrót ndst. 

2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których 

mowa w ust.1 pkt 1-5. 

3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa 

w  ust.  1 pkt 6. 

4. Oceny są jawne dla każdego słuchacza. 

§5. 

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy słuchacza 

oraz przekazywanie słuchaczowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych 

pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co słuchacz robi dobrze, co i jak 

wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć. 

2. Na wniosek słuchacza nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace słuchacza są udostępniane słuchaczowi. 

4. Na wniosek słuchacza dokumentacja dotycząca egzaminu semestralnego, 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca 

oceniania słuchacza jest udostępniana do wglądu słuchaczowi. 

§6. 

1. Słuchacz w szkole dla dorosłych podlega klasyfikacji: 

1) semestralnej, 

2) końcowej. 

2. Klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych słuchacza 

z  zajęć edukacyjnych w danym semestrze oraz ustaleniu semestralnych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć. 

3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych słuchacza uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w semestrze 

programowo wyższym, szkoła umożliwia słuchaczowi uzupełnienie braków. 
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§7. 

1. Na klasyfikację końcową składają się: 

1) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ustalone 

w semestrze programowo najwyższym, 

2) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 

realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych. 

2. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w semestrze programowo najwyższym. 

§8. 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego pierwszych zajęciach w semestrze 

informują słuchaczy o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania semestralnych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy, 

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych semestralnych ocen są 

formułowane do każdego przedmiotu przez nauczycieli lub zespoły przedmiotowe 

nauczycieli, w oparciu o wybrane programy nauczania, w sposób prosty i zrozumiały 

dla słuchacza. 

3. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę ze słuchaczem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych słuchacza. 

4. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchacza na 

podstawie: 

1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 

2) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, 

3) opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej, 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który jest objęty 

pomocą psychologiczno–pedagogiczną w szkole, na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów. 

5. Opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 

specjalistycznej może być wydana słuchaczowi szkoły ponadgimnazjalnej na wniosek 

nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej prowadzącego zajęcia ze słuchaczem lub na wniosek 

słuchacza. 

6. Wniosek o którym mowa w ust. 5 wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. 

Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz 

z uzasadnieniem oraz opinią Rady Pedagogicznej do poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej i informuje o tym słuchacza. 

7. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z zajęć informatyki na podstawie opinii o braku 
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możliwości uczestniczenia słuchacza w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas 

określony w tej opinii. 

8. Jeżeli okres zwolnienia słuchacza z realizacji zajęć, o których mowa w ust. 7, 

uniemożliwia ustalenie semestralnej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

§9. 

1. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne 

przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych 

w  szkolnym planie nauczania. 

2. Nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne na początku 

każdego semestru pierwszych zajęciach w semestrze informują słuchaczy o terminach 

egzaminów semestralnych. 

3. Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego Na ostatnich zajęciach 

w  semestrze nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

informują słuchacza, czy spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego, 

o  których mowa w §10 i §11. 

4. Na przedostatnich zajęciach (zjeździe) w semestrze nauczyciele informują ustnie 

słuchaczy o ocenie przewidywanej z zajęć edukacyjnych oraz o  warunkach uzyskania 

oceny wyższej niż przewidywana. 

5. Tryb uzyskania oceny wyższej od przewidywanej polega na spełnieniu warunków, 

o  których mowa w ust. 3 w związku z §10 i §11, i uzyskaniu z egzaminu semestralnego 

oceny wyższej niż przewidywana, z zastrzeżeniem ust.6. 

6. Każdy słuchacz ma ponadto prawo uzyskać ocenę wyższą od przewidywanej, 

na  zasadach ustalonych z nauczycielem do czasu zakończenia sesji egzaminacyjnej, 

tj.  do końca stycznia w przypadku semestru jesiennego i do końca czerwca 

w  przypadku semestru wiosennego. 

§10. 

1. Nauczyciel prowadzący konsultacje zbiorowe na pierwszych zajęciach w semestrze 

określi zakres programowy wymagań edukacyjnych oraz temat pracy kontrolnej. 

2. Słuchacze zobowiązani są do oddawania prac kontrolnych na zasadach ustalonych  

przez nauczyciela prowadzącego zajęcia. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić je 

i  poinformować  słuchaczy o ocenie z pracy na najbliższych zajęciach.  

3. W przypadku, gdy słuchacz z przedłożonej pracy kontrolnej uzyskał ocenę 

niedostateczną, zobowiązany jest do napisania drugiej pracy kontrolnej w terminie 

określonym przez nauczyciela prowadzącego. 

§11. 

1. 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 oceny 

uznane za pozytywne. 

2. Obecność na poszczególnych godzinach zajęć edukacyjnych słuchacze potwierdzają 

własnoręcznym podpisem w dzienniku lekcyjnym. 

3. Zasady wglądu do sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych 

oraz  egzaminacyjnych określa nauczyciel prowadzący dany przedmiot. 
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§12. 

1. Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele prowadzący poszczególne 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

2. Harmonogram egzaminów semestralnych podaje się do wiadomości słuchaczy, 

co  najmniej na jeden miesiąc przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Jednego dnia 

słuchacz może zdawać nie więcej niż trzy egzaminy. 

3. W szkole policealnej dla dorosłych słuchacz przystępuje w każdym semestrze 

do  egzaminów semestralnych w formie pisemnej z dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego podstawowych dla zawodu, w którym 

się kształci.  

4. Egzamin semestralny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 

zawodowego praktycznego ma formę zadania praktycznego.  

5. W przypadku zajęć edukacyjnych innych niż wymienione w ust. 3–4 egzaminy 

semestralne przeprowadza się w formie ustnej.  

6. Wyboru obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego 

podstawowych dla zawodu, o których mowa w ust. 3, dokonuje rada pedagogiczna. 

Informację o wybranych zajęciach podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych 

zajęciach w każdym semestrze. 

7. Egzaminy semestralne w formie pisemnej przeprowadza się na podstawie zadań 

przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. 

8. Zestawy pytań na egzamin pisemny powinny być złożone w sekretariacie Szkoły, 

co  najmniej na tydzień przed terminem egzaminu. 

9. Egzaminy pisemne słuchacze wykonują na kartach papieru opatrzonych podłużną 

pieczątką szkoły. 

10. Pisemny egzamin trwa 45 minut. 

11. Egzaminy semestralne w formie ustnej przeprowadza się na podstawie zestawu zadań 

przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Liczba 

zestawów zadań musi być większa od liczby słuchaczy przystępujących do egzaminu. 

Słuchacz losuje jeden zestaw zadań. 

12. Słuchacz przystępujący do egzaminu ustnego losuje zestaw egzaminacyjny. Każdy 

zestaw powinien zawierać pytania/zadania do wykonania o stopniu trudności 

pozwalającym słuchaczowi przygotować się do odpowiedzi w ciągu 10 minut i nie 

więcej niż 10 minut na udzielenie odpowiedzi. 

13. Podczas egzaminu ustnego, oprócz słuchacza zdającego egzamin, znajduje się jedna 

osoba przygotowująca się do odpowiedzi. 

14. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego. Czas 

trwania egzaminu praktycznego wynosi 90 min. 

15. 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. 

16. Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później, 

niż  do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż 

do  31  sierpnia. 

17. O nieobecności na egzaminie słuchacz zawiadamia ustnie (telefonicznie) nauczyciela 
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nie później niż w dniu, w którym odbywa się dany egzamin. 

18. Ostatecznie usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie semestralnym nastąpi 

na  podstawie zaświadczenia lekarskiego lub pisemnego oświadczenia słuchacza 

o  przyczynie nieobecności. 

19. Usprawiedliwienie (zaświadczenie) należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły 

w  terminie dwóch dni po zakończeniu egzaminów semestralnych w terminie głównym. 

20. Usprawiedliwienia dokonuje dyrektor szkoły, wyznaczając termin dodatkowy. 

§13. 

W ocenianiu egzaminów semestralnych stosuje się przelicznik: 

1) ocena niedostateczna do 39% poprawnych odpowiedzi, 

2) ocena dopuszczająca od 40% do 69% poprawnych odpowiedzi, 

3) ocena dostateczna od 70% do 79% poprawnych odpowiedzi, 

4) ocena dobra od 80% do 89% poprawnych odpowiedzi, 

5) ocena bardzo dobra od 90% do 94 % poprawnych odpowiedzi, 

6) ocena celująca od 95% do 100% poprawnych odpowiedzi. 

1. Ustalona przez nauczycieli w wyniku egzaminu semestralnego semestralna ocena 

klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna. z zastrzeżeniem  

ust.3.  

2. Każdy słuchacz ma prawo podwyższyć uzyskaną ocenę w terminie do 3 dni od do dnia 

zakończenia sesji egzaminacyjnej na zasadach ustalonych przez nauczyciela.  

3. Zasady wglądu do sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz 

egzaminacyjnych określa nauczyciel prowadzący dany przedmiot. 

§14. 

1. Semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się po przeprowadzeniu egzaminów 

semestralnych z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ale nie później 

niż w przeddzień posiedzenia rady pedagogicznej w sprawie uchwalenia wyników 

klasyfikacji i promocji.  do zakończenia sesji egzaminacyjnej. 

2. Semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się po każdym semestrze i stanowią one 

podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia 

przez niego szkoły. 

3. Semestralne ceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają 

nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. 

4. Semestralne oceny z praktyk zawodowych ustala kierownik kształcenia praktycznego 

lub członek kadry kierowniczej, któremu zostały powierzone obowiązki kierownika 

kształcenia praktycznego. 

5. Przy ustalaniu oceny semestralnej podstawą wystawienia są wszystkie oceny uzyskane 

przez słuchacza w ciągu roku szkolnego. 

6. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna semestralna ocena klasyfikacyjna może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

7. Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej słuchacz ma obowiązek złożyć indeks 

w  sekretariacie szkoły. Obowiązek ten dotyczy również słuchaczy, którzy będą mogli 

przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 2. ust.1, pkt.4 oraz 

w  §24. i  egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 2. ust.1, pkt.7 oraz w §17. 
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§15. 

1. Dyrektor szkoły dla dorosłych zwalnia słuchacza szkoły policealnej z obowiązku 

realizacji zajęć edukacyjnych „podstawy przedsiębiorczości”, jeżeli przedłoży on 

świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie, z którego wynika, 

że  zrealizował on te zajęcia. 

2. W przypadku zwolnienia słuchacza szkoły policealnej z obowiązku realizacji zajęć 

edukacyjnych „podstawy przedsiębiorczości” w dokumentacji przebiegu nauczania 

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”, a także rodzaj świadectwa będącego 

podstawą zwolnienia i datę jego wydania. 

§16. 

1. Słuchacz szkoły dla dorosłych uzyskuje promocję na semestr wyższy po spełnieniu 

kryteriów uczestnictwa w konsultacjach zbiorowych i indywidualnych, terminowym 

oddaniu i uzyskaniu pozytywnej oceny z pracy kontrolnej oraz uzyskaniu w sesji 

egzaminacyjnej ocen pozytywnych z przedmiotów i zajęć objętych obowiązującym 

planem nauczania. 

2. Słuchacz, który w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał negatywne oceny 

semestralne z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić 

do egzaminu poprawkowego. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym 

semestrze. 

§17. 

1. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego 

i po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do 31 sierpnia. 

2. Semestralna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalona 

w  wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 18. 

3. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr 

programowo wyższy. 

4. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych (choroba potwierdzona 

zaświadczeniem lekarskim lub inne zdarzenie losowe) nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie, nie później niż do końca lutego w semestrze jesiennym lub do końca sierpnia - 

w semestrze letnim. 

5. Klasyfikacja, promocja oraz egzaminy poprawkowe powinny być zakończone 

najpóźniej w terminach: 

1) w semestrze jesiennym – do końca lutego, 

2) w semestrze wiosennym – do 31 sierpnia. 

§18. 

1. 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 prowadzącego egzamin, 

3) termin egzaminu, 

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

5) oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych słuchaczy. 
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2. Do protokołu dołącza się: 

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

2) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zadania wraz ze zwięzłą informacją 

o  wykonaniu praktycznych – w przypadku egzaminu w formie zadania 

praktycznego. 

3. Protokoły egzaminów semestralnych, egzaminu semestralnego w terminie 

dodatkowym oraz egzaminu poprawkowego słuchaczy przechowuje się w szkole do czasu 

ukończenia  lub opuszczenia przez nich szkoły. 

§19. 

1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor 

Zespołu Szkół powołuje komisję, która w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej 

z  zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza 

oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza przeprowadza się w formie pisemnej 

i  ustnej. 

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności z zajęć praktycznych ma formę zadań 

praktycznych. 

4. Termin sprawdzianu o którym mowa w ust. 1 pkt.1 przeprowadza się nie później niż 

w  terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin 

sprawdzianu uzgadnia się ze słuchaczem. 

5. W skład komisji o której mowa w ust. 1 wchodzą: 

1) dyrektor Zespołu Szkół lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) nauczyciel Zespołu Szkół lub innej szkoły prowadzący takie same lub pokrewne 

zajęcia edukacyjne. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor Zespołu Szkół powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia edukacyjne. Powołanie nauczyciela z innej szkoły jest możliwe w porozumieniu 

z  dyrektorem szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. 

7. Ustalona przez komisję semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może 

być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna 

z  wyjątkiem negatywnej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

która  może być zmieniona jedynie w wyniku egzaminu poprawkowego. 

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: 

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, ćwiczenia) sprawdzające, 

6) ustaloną ocenę semestralną. 

9. Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza, zwięzłą informację o ustnych 
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odpowiedziach słuchacza i zwięzłą informację o wykonaniu przez słuchacza zadania 

praktycznego. 

10. Protokoły stanowią załączniki do arkusza ocen słuchacza. 

11. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu 

w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora Zespołu Szkół w uzgodnieniu ze słuchaczem. Decyzję 

o  usprawiedliwieniu podejmuje dyrektor Zespołu Szkół po zapoznaniu się z przyczynami 

i okolicznościami nie przystąpienia ucznia do sprawdzianu. 

§20. 

1. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie spełnił warunków określonych odpowiednio 

w  § 16 nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony 

z  listy słuchaczy. 

2. Dyrektor szkoły dla dorosłych może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru 

na  pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, 

złożony w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwały w sprawie 

klasyfikacji i promocji słuchacza, o ile w organizacji szkoły przewidziano semestr 

programowo niższy dla danego zawodu. 

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

W  wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie 

kształcenia w danej szkole. 

§21. 

1. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych, powtarzającemu semestr przed upływem trzech lat 

od daty przerwania nauki zalicza się zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio 

semestralną ocenę klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej, i zwalnia od obowiązku 

uczęszczania na te zajęcia. 

2. Słuchaczowi, który w okresie trzech lat przed podjęciem nauki w szkole, zdał egzamin 

eksternistyczny z programu nauczania zajęć edukacyjnych występujących w szkolnym 

planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia z obowiązku uczęszczania na nie. 

3. Zwolnienie może dotyczyć semestru, roku szkolnego, kilku lat nauki lub całego cyklu 

kształcenia, odpowiednio do zakresu programu nauczania zajęć edukacyjnych zdanych 

na egzaminie eksternistycznym. 

4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 i 3, w dokumentacji przebiegu 

nauczania wpisuje się „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia” 

lub  „zwolniona z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawną 

zwolnienia. 

5. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć 

edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu eksternistycznego. 

§22. 

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 w szkole danego typu, uzyskał pozytywne oceny klasyfikacyjne. 

2. Słuchacz szkoły policealnej ma prawo w ciągu trwania nauki przystąpić do egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w danych kwalifikacjach. 
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§23. 

1. W przypadku przechodzenia słuchacza ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej 

o  uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu albo ze szkoły niepublicznej 

nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej, do szkoły publicznej innego typu 

albo  tego samego typu, o przyjęciu słuchacza do szkoły publicznej decyduje dyrektor 

szkoły. 

2. Słuchacz przechodzący ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach 

szkoły publicznej jest przyjmowany na odpowiedni semestr szkoły publicznej innego 

typu albo tego samego typu, po dokonaniu oceny zakresu kształcenia zrealizowanego 

w  szkole, do której słuchacz uczęszczał, na podstawie kopii arkusza ocen słuchacza, 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której słuchacz 

uczęszczał, lub na podstawie zaświadczenia o przebiegu nauczania słuchacza. 

3. W przypadku przechodzenia słuchacza ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej 

o  uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu 

można przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny. 

§24. 

1. Egzamin klasyfikacyjny może zdawać słuchacz, który zmienia typ szkoły i musi 

uzupełnić różnice programowe. 

1) Egzaminy z różnic programowych przeprowadzane są przynajmniej dwa razy w roku 

– do końca marca w semestrze wiosennym, do końca listopada w semestrze 

jesiennym. 

2) Do egzaminu z różnic programowych przystępuje: 

a) słuchacz, który został przyjęty na semestr programowo wyższy, jeśli realizował 

inny przedmiot w zakresie rozszerzonym niż w semestrze w którym podjął naukę, 

b) słuchacz, który przechodzi do semestru, gdzie jako przedmiotu obowiązkowego 

naucza się języka obcego innego niż, język obcy, którego uczył się w poprzedniej 

szkole i naukę tego języka kontynuuje we własnym zakresie, 

c) słuchacz przechodzący ze szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły 

publicznej. 

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Część pisemna 

egzaminu klasyfikacyjnego trwa 45 minut, część ustna – słuchacz ma na przygotowanie 

się do odpowiedzi 10 minut. 

3. Egzamin klasyfikacyjny jest komisyjny. 

4. W skład komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący, 

2) nauczyciel lub nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest 

przeprowadzany egzamin. 

5. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

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

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

4) imię i nazwisko słuchacza, 
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5) zadania egzaminacyjne, 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

6. Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza, zwięzłą informację o wykonaniu 

przez  słuchacza zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 

słuchacza. 

7. Egzamin przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia 

semestralnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin ustala się ze słuchaczem. 

8. Słuchacz, który nie przystąpił z przyczyn usprawiedliwionych do egzaminu 

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie 

dodatkowym wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

9. Przewodniczący komisji uzgadnia ze słuchaczem liczbę zajęć edukacyjnych, z których 

słuchacz może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

§25. 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego słuchaczy szkoły policealnej 

w  systemie zaocznym stanowią załącznik nr 4 do Statutu szkoły. 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

Dyrektor ZST, Alfred Bajena 

 


