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załącznik nr 2 

 

 

 

REGULAMIN  OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA   

I PROMOWANIA  SŁUCHACZY 

w Liceum  Ogólnokształcącym  dla Dorosłych  

 
Podstawy prawne: 

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych ustaw ( Dz. U. z dnia 16 marca 2015, poz.357 ) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. w 

sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

 

Ocenianie słuchaczy 

 w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych  

 
§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 edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole 

programów nauczania uwzględniających tę podstawę.  

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego.  

4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1) informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o 

postępach w tym zakresie, 

2) udzielanie słuchaczowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego 

rozwoju, 

3) motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce, 

4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej, 

5) pobudzanie rozwoju umysłowego słuchacza, jego zdolności i zainteresowań, 
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6) uświadamianie słuchaczowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności 

przewidzianych programem nauczania oraz ewentualnych braków w tym 

zakresie. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych semestralnych i końcowych ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych, 

2) przeprowadzanie semestralnych egzaminów i ocenianie prac kontrolnych, 

3) ustalenie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 

5) ustalanie warunków i trybu zmiany wystawionej przez nauczyciela oceny. 

 

§ 2 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują słuchaczy o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z  realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy; 

 

§ 3 

1. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych słuchacza: 

a. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na 

podstawie tego orzeczenia, 

b. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii, 

c. nieposiadającego orzeczenia, ale objętego pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych słuchacza dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, 
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§ 4 

1.Oceny są jawne dla słuchacza.  

2.Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 

a) Nauczyciel uzasadnia ocenę z pracy semestralnej i pisemnego egzaminu 

semestralnego. Uzasadnienie ma formę recenzji. 

b) Na wniosek słuchacza nauczyciel pisemnie uzasadnia ustaloną ocenę semestralną.  

3.Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne i egzaminacyjne są udostępniane 

słuchaczowi do wglądu.  

a) prace kontrolne na ostatnich obowiązkowych w semestrze konsultacjach, 

b) prace egzaminacyjne na egzaminie ustnym,  

4. Na wniosek słuchacza i rodziców słuchaczy niepełnoletnich udostępnia się do wglądu 

dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego i egzaminu poprawkowego. 

5. Udostępnienie dokumentacji, o której mowa w ust. 4 odbywa się w siedzibie szkoły, w 

obecności  dyrektora szkoły, w terminie uzgodnionym ze słuchaczem.  

 

§ 5 

1. Semestralne, oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się 

w stopniach według następującej skali.: 

 stopień celujący (6) - cel. 

 stopień bardzo dobry (5) - bdb. 

 stopień dobry (4) - db. 

 stopień dostateczny (3) - dst. 

 stopień dopuszczający (2) - dop. 

 stopień niedostateczny (l) - ndst 

 

2. Oceny z prac pisemnych ( egzaminacyjnych i kontrolnych ) mogą być wyrażone w 

skali, w której procent uzyskanych przez słuchacza punktów jest przełożony na 

ocenę: 

 celujący – 95% - 100% 

 bardzo dobry – 85% - 94,9% 

 dobry       -70% – 84,9% 

 dostateczny   - 50 – 69,9% 

 dopuszczający – 40 – 49,9% 

 niedostateczny – 0 – 39,9% 



 4 

3. Oceny z prac kontrolnych w dziennikach zajęć wpisuje się w skróconym 

brzmieniu lub cyframi arabskimi. 

4. W ocenach cząstkowych przy ocenie cyfrowej dopuszcza się stosowanie plusów i 

minusów. 

4.  Ocena semestralna i końcowa jest oceną pełną, napisaną słownie. 

 

 

§ 6 

1. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen klasyfikacyjnych 

 

A. Ocenę celującą (6) otrzymuje słuchacz, który: 

 samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, 

 opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem 

nauczania przedmiotu w danej klasie, 

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania 

nietypowe,  

 

 

B. Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje słuchacz, który: 

 opanował w dużym zakresie wiedzę i umiejętności określone programem 

nauczania przedmiotu w danej klasie, 

 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje 

samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować 

posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań, problemów w nowych 

sytuacjach. 

 

C. Ocenę dobrą (4) otrzymuje słuchacz, który: 

 opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na 

rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego 

przedmiotu nauczania,  

 poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania 

teoretyczne i praktyczne.  
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D. Ocenę dostateczną (3) otrzymuje słuchacz, który: 

 opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym 

postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu,  

 rozwiązuje  typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy 

pomocy nauczyciela. 

 

E. Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje słuchacz, który: 

 w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i 

umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia 

podstawowej wiedzy z danego przedmiotu,  

 rozwiązuje - często  przy pomocy nauczyciela - zadania typowe  o 

niewielkim  stopniu trudności. 

 

 

F. Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje słuchacz, który: 

 nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i 

umiejętności, a braki w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze 

zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu,  

 nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązywać zadań, o 

niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. 

 

 

§ 7 

1. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się. 

2. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się po 

każdym semestrze. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

stanowią podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub 

ukończenia przez niego szkoły. 

3. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze. 
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Semestralne klasyfikowanie słuchaczy w szkole dla dorosłych. 

Egzaminy semestralne 

 
§ 8 

1. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy 

semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania. 

2. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej 

dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 

przewidziane w danym semestrze, w wymiarze co najmniej połowy czasu 

przeznaczonego na każde z tych zajęć, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac 

kontrolnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 

3. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z zajęć komputerowych lub informatyki na 

podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia słuchacza w tych zajęciach, 

wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

4. Jeżeli okres zwolnienia słuchacza z zajęć komputerowych lub informatyki 

uniemożliwia ustalenie semestralnej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 

nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona". 

5. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest 

obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego 

konsultacje, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu 

semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w 

ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 

6. Prace kontrolne słuchacz zobowiązany jest złożyć w terminie do końca listopada w 

semestrze jesiennym i do końca kwietnia w semestrze wiosennym.  

 

§ 9 

1. Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego i 

matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć 

edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej. 
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2. Słuchacz Liceum Zaocznego może być zwolniony z części ustnej egzaminu 

semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej 

bardzo dobrą. 

 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust.2, jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu 

semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny 

klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z egzaminu semestralnego w formie 

pisemnej. 

4. Oceny z części pisemnej i części ustnej egzaminów semestralnych, ustala się 

według skali, o której mowa w § 5ust. 1. 

5. 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. 

6. Egzamin semestralny w terminie dodatkowym, przeprowadza się odpowiednio: 

a. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze jesiennym – nie później niż 

do końca lutego, 

b. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze wiosennym – nie później niż 

do dnia 31 sierpnia. 

7. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie spełnił warunków określonych 

odpowiednio w § 8 ust. 2 i 5, nie otrzymuje promocji na semestr programowo 

wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy. 

§ 10 

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

przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. 

2. Na każdy z pisemnych egzaminów semestralnych przeznacza się dwie godziny 

lekcyjne ( po 45 min. ). 

3. Słuchacz, który zakończył egzamin pisemny, oddaje pracę egzaminatorowi i 

opuszcza salę. 

4. Wszystkie egzaminacyjne prace pisemne wykonuje słuchacz na arkuszach papieru 

opieczętowanego podłużną pieczęcią szkoły. 
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5. Na egzaminie semestralnym pisemnym słuchacz może korzystać z tablic 

matematycznych, kalkulatorów i słowników języków obcych. 

6. Egzamin semestralny w formie ustnej przeprowadza się na podstawie zestawów 

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. 

7. Zestaw egzaminacyjny do egzaminu ustnego składa się z trzech pytań 

problemowych lub zadań do rozwiązania. 

8. Zmiana wylosowanego zestawu egzaminacyjnego jest niedozwolona. 

9. Słuchaczowi przysługuje 10 minut na przygotowanie się do odpowiedzi ustnej. 

10. Egzamin semestralny w formie zadania praktycznego przeprowadza się na 

podstawie zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia 

edukacyjne. Słuchacz losuje jedno zadanie. 

11. Treść zadań egzaminacyjnych na egzaminie semestralnym pisemnym i ustnym 

obejmuje materiał nauczania przedmiotu przewidziany w semestrze. 

12. W ciągu jednego dnia słuchacz może zdawać egzaminy pisemne lub ustne 

najwyżej z dwóch przedmiotów 

13. Egzaminator wpisuje oceny egzaminacyjne do arkusza ocen, indeksu słuchacza, 

dziennika lekcyjnego i protokołu. 

14. Termin egzaminów semestralnych powinien być podany do wiadomości 

słuchaczowi przez dyrektora szkoły co najmniej na dwa tygodnie przed 

egzaminem. 

15. Egzaminy semestralne przeprowadza się po zakończeniu obowiązkowych 

konsultacji, w semestrze zimowym w styczniu, w semestrze wiosennym w 

kwietniu ( dla słuchaczy kończących szkołę ) i w czerwcu. 

16. Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący 

poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne informują słuchaczy, a w 

przypadku słuchaczy niepełnoletnich również ich  rodziców, czy spełniają warunki 

dopuszczenia do egzaminu semestralnego. 

17. Informacja, o której mowa w ust. 16 przekazywana jest ustnie słuchaczowi na 

zajęciach, w przypadku nieobecności słuchacza opiekun klasy przekazuje taką 

informację drogą @ na podany adres korespondencji. Drogą @ opiekun klasy 

informuje  również rodzica słuchacza niepełnoletniego. 

18. Pisemne prace kontrolne i egzaminacyjne słuchaczy przechowuje się do czasu 

ukończenia lub opuszczenia przez nich szkoły. 
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19. Kontrolę nad prawidłowością przeprowadzania egzaminów semestralnych 

pisemnych i ustnych sprawuje dyrektor szkoły .  

 

§ 11 

 

1. Z egzaminu semestralnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

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, 

2. Do protokołu dołącza się: 

 

a. prace egzaminacyjne słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie 

pisemnej, 

b. wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zestawy zadań wraz ze 

zwięzłą informacją o odpowiedziach słuchaczy – w przypadku egzaminu 

w formie ustnej, 

c. wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zadania wraz ze zwięzłą 

informacją o wykonaniu zadań praktycznych – w przypadku egzaminu w 

formie zadania praktycznego. 

 

Egzaminy poprawkowe 

 
§ 12 

1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku 

uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych.  

2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

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

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

4. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi 

wyznaczono dodatkowy termin egzaminu semestralnego. 

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

części pisemnej oraz ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin zdaje się 

ustnie. 
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6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zgodnie z § 

11 

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

otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy 

słuchaczy. 

Egzaminy klasyfikacyjne 

§ 13 

 

1. Słuchaczowi, który przechodzi z innego typu szkoły wyznacza się egzaminy 

klasyfikacyjne z przedmiotów, które nie były realizowane w danej szkole, a w 

szkolnym planie nauczania Liceum Ogólnokształcącego zostały już zrealizowane.  

2. Słuchaczowi kontynuującemu we własnym zakresie naukę języka obcego 

nowożytnego lub uczęszczającemu na zajęcia z języka obcego nowożytnego do 

innej szkoły wyznacza się egzamin klasyfikacyjny. 

3. Egzamin klasyfikacyjny dla słuchacza, który przechodzi ze szkoły jednego typu do 

szkoły innego typu , przeprowadza komisja, która składa się z: 

a) dyrektora szkoły albo nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szkoły– 

jako przewodniczącego komisji 

b) nauczyciela obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  z których jest 

przeprowadzony egzamin. 

4. W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego 

nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, dla 

ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego 

jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na 

zajęcia z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji 

nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w 

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z 

wyjątkiem egzaminu klasyfikacyjnego z informatyki, który ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych. Termin egzaminu 

klasyfikacyjnego ustala się ze słuchaczem. 

7. Przewodniczący komisji uzgadnia ze słuchaczem, oraz jego rodzicami / prawnymi 

opiekunami { w przypadku słuchacza niepełnoletniego } liczbę zajęć 

edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

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. 
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9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół  

    zawierający w szczególności: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 

b) imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin, 

c) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 

d) imię i nazwisko ucznia, 

e) zadania ( ćwiczenia ) egzaminacyjne, 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

10. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych  

      odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

11. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć 

       edukacyjnych jest ostateczna, z wyjątkiem oceny ustalonej niezgodnie z 

       przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

 

 

Warunki i tryb odwoływania się od semestralnej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych. 

§ 14 

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 ustalenia tej oceny. 

Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia semestralnej oceny 

klasyfikacyjnej, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia 

zakończenia semestralnych zajęć edukacyjnych.  

2. Za niezgodne z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia semestralnej lub 

końcowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uznaje się następujące 

sytuacje: 

a) nie uległy obniżeniu wymagania edukacyjne związane ze stwierdzonymi, 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub deficytami rozwojowymi, 

potwierdzonymi pisemna opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej 

lub innej poradni specjalistycznej, 

b) nie został zachowany przynajmniej dwutygodniowy okres powiadomienia 

słuchaczy o terminie egzaminu, 

c) egzamin nie spełniał wymogów formalnych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 

ustalenia tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza 
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sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza, w formie pisemnej i ustnej, oraz 

ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

4. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.3, 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 wchodzą: 

a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 lit.b, 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. 

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 niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

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

a. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian, 

b. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

c. termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, 

d. imię i nazwisko ucznia, 

e. zadania sprawdzające, 

f. ustaloną ocenę klasyfikacyjną 

9. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu 

przez ucznia zadania praktycznego. 

10. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w 

wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, uzyskanej w wyniku egzaminu 

poprawkowego z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia 
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przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona 

przez komisję jest ostateczna. 

 

        Promowanie 

§ 15 

 
1. Po dokonaniu klasyfikacji semestralnej Rada Pedagogiczna na podstawie 

ustalonych ocen podejmuje uchwałę o: 

a. promowaniu słuchaczy na semestr wyższy 

b. ukończeniu szkoły przez słuchacza 

2. Promocję na semestr programowo wyższy otrzymuje słuchacz, który uzyskał ze 

wszystkich przedmiotów obowiązkowych w danym semestrze oceny semestralne 

co najmniej dopuszczające. 

3. Po zakończeniu semestru jesiennego najpóźniej do końca lutego lub po 

zakończeniu semestru wiosennego odpowiednio do końca sierpnia, Rada 

Pedagogiczna podejmuje uchwałę o promowaniu lub o ukończeniu szkoły przez 

słuchacza, który miał wyznaczone dodatkowe terminy egzaminów semestralnych 

lub końcowych. Przepis ma zastosowanie także do słuchaczy, którzy nie mogli być 

wcześniej promowani z powodu wyznaczonych egzaminów klasyfikacyjnych lub 

poprawkowych. 

4. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny 

wniosek słuchacza, uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, 

złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć edukacyjnych. 

5. 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. 

6. 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 wyższe od 

oceny niedostatecznej 
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Zasady zaliczania zajęć edukacyjnych słuchaczom,  

którzy przerwali naukę 

 
§ 16 

 
1. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat 

od daty przerwania nauki zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z 

których uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny 

niedostatecznej i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia. 

2. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem nauki 

w szkole zdał egzaminy eksternistyczne z zakresu poszczególnych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 

zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na nie. 

3. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, w dokumentacji przebiegu 

nauczania wpisuje się odpowiednio „zwolniony z obowiązku uczęszczania na 

zajęcia” lub "zwolniona z obowiązku uczęszczania na zajęcia" oraz podstawę 

prawną zwolnienia. 

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

nauczania wpisuje się odpowiednio "zwolniony z obowiązku uczęszczania na 

zajęcia" lub "zwolniona z obowiązku uczęszczania na zajęcia" oraz podstawę 

prawną zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem semestralnej 

oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych, zgodnej z oceną uzyskaną w 

wyniku egzaminu eksternistycznego. 

 
§ 17 

   

1. Sprawy sporne między szkołą a słuchaczami dotyczące oceniania, klasyfikowania i 

promowania rozpatruje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

 


