
WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązuje nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół dla 

młodzieży oraz słuchaczy szkół dla dorosłych, wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Sycowie. 

 

§2  

Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, a w szkole policealnej słuchacza 

i  zachowanie ucznia. 

 

§3. 

Ocenianie wewnątrzszkolne  ma  na  celu: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

postępach w tym zakresie; 

2) informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz postępach w tym 

zakresie; 

3) motywowanie ucznia do dalszych  postępów w nauce i zachowaniu. 

4) motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce. 

 

§4  

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 

ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych, ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 

i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

5) ustalanie rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych, ocen klasyfikacyjnych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania; 



6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych, a w szkole 

policealnej - semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania; 

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach 

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia 

Rozdział II 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie w szkołach dla młodzieży 

§5  

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów tworzą przedmiotowe zasady oceniania zawierające: 

1) wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikające 

z realizowanego prze siebie programu nauczania; 

2) sposoby ich sprawdzania; 

3) szczegółowe zasady dotyczące kryteriów oceniania. 

 

§6  

Liczbę poszczególnych form i częstotliwość oceniania określają przedmiotowe zasady oceniania: 

1) Nauczyciel przy klasyfikacji śródrocznej i rocznej uwzględnia wszystkie oceny, przy czym 

ocena śródroczna (roczna) są ocenami ważonymi. 

2) Ocena końcowa jest odzwierciedleniem pracy ucznia w ciągu całego roku szkolnego, a przy jej 

ustalaniu nauczyciel uwzględnia ocenę śródroczną. 

3) Uczeń nie może otrzymać oceny wyższej niż dostateczna, jeżeli nie zaliczył co najmniej 30% 

pisemnych prac klasowych. 

4) Jeżeli uczeń nie zaliczył co najmniej 60% pisemnych prac klasowych nie może otrzymać oceny 

wyższej niż dopuszczająca. 

5) Na zaliczenie zaległej pracy klasowej uczeń ma 14 dni, licząc od dnia jej przeprowadzenia 

bądź od dnia powrotu do szkoły po dłuższej nieobecności. 

6) Przedmiotowe zasady oceniania ze wszystkich przedmiotów i dla wszystkich klas wchodzą 

w życie z dniem 1 września każdego roku szkolnego. 

 

§7  

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających 

z realizowanego przez siebie programu nauczania; 



2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych;  

4) zasadach i trybie zgłaszania dyrektorowi szkoły zastrzeżeń dotyczących sposobu wystawiania 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, niezgodnego 

z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi trybu wystawiania ocen. 

§8  

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego (nie później niż do 30 września) 

informuje uczniów podczas zajęć z wychowawcą, rodziców na spotkaniach klasowych 

o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania. 

 

§9  

Pisemne opracowania wymagań edukacyjnych opracowanych przez nauczycieli poszczególnych 

przedmiotów są do wglądu dla uczniów i rodziców u dyrektora szkoły i nauczycieli przedmiotu. 

 

§10 

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny bieżące, klasyfikacyjne: śródroczne i roczne 

oraz końcowe. 

2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz 

przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu 

się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej 

się uczyć. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonuje się za pomocą ocen bieżących i ocen 

klasyfikacyjnych. Wystawianie ocen klasyfikacyjnych powinno być dokonane przy określonej 

liczbie ocen cząstkowych, nie mniejszej niż trzy. 

4. Skalę ocen śródrocznych i rocznych zawiera tabela poniżej: 

Stopień (ocena) Oznaczenie cyfrowe 

celujący  6 

bardzo  dobry 5 

dobry 4 

dostateczny 3 

dopuszczający  2 

niedostateczny 1 

 

5. Zapisy w arkuszach ocen regulują odrębne przepisy. 



6. W ocenianiu bieżącym stosuje się następującą skalę ocen: 1,2,3,4,5,6. Dopuszcza się 

stosowanie znaków „+” i „-„ przy ocenach od 2 do 5. 

7. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen śródrocznych (rocznych): 

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który spełnia jeden z poniższych warunków: 

a) posiadł treści i umiejętności wykraczające poza program nauczania opracowany przez 

nauczyciela przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; 

b) biegle posługuje się zdobytymi treściami i umiejętnościami dopełniającymi w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania opracowanego przez 

nauczyciela dla danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, wykraczające poza program; 

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych 

kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada  

inne porównywalne osiągnięcia. 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe warunki: 

a) opanował treści i umiejętności dopełniające określone programem nauczania przedmiotu 

opracowanego przez nauczyciela dla danej klasy; 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi treściami, rozwiązując samodzielnie problemy teoretyczne 

i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do 

rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.  

3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe warunki: 

a) opanował treści i umiejętności rozszerzające określone programem nauczania dla danej klasy;  

b) poprawnie stosuje treści, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne; 

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe warunki: 

a) opanował treści i umiejętności podstawowe, określone programem nauczania opracowanym 

przez nauczyciela dla danej klasy; 

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 

trudności; 

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe warunki: 

a) opanował treści i umiejętności, określone programem nauczania opracowanym przez 

nauczyciela dla danej klasy; 

b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu  

trudności; 

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 



a) nie opanował treści i umiejętności koniecznych, określonych programem nauczania 

opracowanym przez nauczyciela dla danej klasy, a braki w treściach i umiejętnościach 

uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu; 

b) mimo umożliwienia mu przez szkołę wyrównania braków, nie jest w stanie rozwiązać 

(wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. 

8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę 

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki 

tych zajęć oraz systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na 

rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.  

 

§11 

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 

wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia 

w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, 

informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 

„zwolniona”. 

4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego 

ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.  

5. W przypadku ucznia, o którym mowa w pkt. 4. posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka 

obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.  

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu 

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

 

§12  

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych – 

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. 



 

§13 

1. Ocenę z praktycznej nauki zawodu w formie praktyki zawodowej ustala wicedyrektor szkoły 

odpowiedzialny za kształcenie zawodowe w terminie 14 dni od zakończenia praktyki. Na ocenę 

składa się: ocenę zaproponowana przez pracodawcę, wynik pisemnego sprawdzianu wiedzy 

i umiejętności przeprowadzonego przez nauczycieli przedmiotów zawodowych po zakończeniu 

praktyki.   

2. Pozostałe szczegółowe przepisy dotyczące organizowania i przeprowadzania praktycznej nauki 

zawodu w formie praktyki zawodowej reguluje Regulamin Praktyk Zawodowych w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie. 

 

§14 

1. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję 

do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej 

ocen uzyskanych w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej, wlicza się także roczne lub 

końcowe oceny uzyskane z tych zajęć. 

 

§15 

1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po 

zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia  

2. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala  się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

3. Ocenę zachowania ustala wychowawca z uwzględnieniem: 

1) wywiązywania się z obowiązków ucznia; 

2) postępowania zgodnego z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałości o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałości o piękno mowy ojczystej; 

5) okazywanie szacunku innym osobom; 

6) godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią. 



7) oceny zachowania wystawionej przez pracodawcę i z teoretycznych kursów 

zawodowych 

4. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen zachowania: 

1)zachowanie wzorowe 

a) zawsze stosuje zasady współżycia społecznego, inicjuje i realizuje zadania na rzecz szkoły, 

oddziału, społeczności lokalnej; 

b) przestrzega kultury słowa, dba o piękno mowy ojczystej; 

c) dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, promuje zdrowy styl życia; 

d) godnie reprezentuje szkołę w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych; 

e) nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych ani spóźnień; 

2) zachowanie bardzo dobre: 

a) przestrzega zasad dobrego wychowania; 

b) spełnia obowiązki ucznia, podejmuje dodatkowe obowiązki bez sprzeciwu; 

c) aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

d) postępuje zgodnie z dobrem społeczności oddziału; 

e) nie opuszcza zajęć bez usprawiedliwienia, nie spóźnia się. 

3) zachowanie dobre: 

a) wywiązuje się z podjętych zadań na rzecz oddziału i szkoły; 

b) pracuje systematycznie; 

c) okazuje szacunek innym osobom; 

d) nie opuszcza zajęć bez usprawiedliwienia, sporadycznie spóźnia się na lekcje; 

4) zachowanie poprawne: 

a) spełnia obowiązki bez większych zastrzeżeń; 

b) nie narusza zasad dobrego zachowania; 

c) mało aktywny, średnio pilny, nie zawsze systematyczny; 

d) ma pojedyncze nieusprawiedliwione godziny; 

5) zachowanie nieodpowiednie: 

a) zachowuje się niekulturalnie w szkole i poza nią; 

b) przeszkadza w prowadzeniu zajęć; 

c) otrzymał naganę dyrektora szkoły; 

d) pali papierosy (elektroniczne papierosy); 

e) używa wulgarnych wyrazów; 

f) nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków; 

g) biernie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych; 

h) unika lekcji z powodu nieprzygotowania do zajęć. 



W przypadku opuszczenia przez ucznia 50 godzin bez usprawiedliwienia, uczeń otrzymuje ocenę 

nieodpowiednią zachowania bez względu na otrzymaną punktację. 

6) zachowanie naganne 

a) dokona jednego z następujących czynów: terroryzuje lub bije kolegów, wyłudza pieniądze (lub 

inne dobra), przebywa na terenie szkoły pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 

rozprowadza narkotyki; 

b) złośliwie dewastuje sprzęt szkolny; 

c) agresywnie zachowuje się względem innych uczniów lub pracowników szkoły; 

d) pali papierosy (elektroniczne papierosy); 

e) wyraźnie lekceważy obowiązki szkolne; 

f) stosuje nieuczciwe metody osiągania pozytywnych ocen; 

g) używa wulgarnych wyrazów, kłamie i oszukuje nauczycieli. 

5. W przypadku opuszczenia przez ucznia 60 godzin bez usprawiedliwienia, uczeń otrzymuje 

ocenę naganną  zachowania bez względu na otrzymaną punktację. 

6. Ocena zachowania ustalana jest z  wykorzystaniem systemu punktowego według następującej 

skali: 

1) ocena wzorowa – powyżej 90 punktów; 

2) ocena bardzo dobra – 50 do 89 punktów; 

3) ocena dobra – 20 do 49 punktów; 

4) ocena poprawna – -20 do 19 punktów; 

5) ocena nieodpowiednia – -50 do -21 punktów; 

6) ocena naganna – poniżej -51 punktów. 

7. Oceną wyjściową jest ocena poprawna, czyli 0 punktów. Wychowawca oddziału po analizie 

zachowania ucznia oraz informacji przekazanych przez innych nauczycieli poprzez dziennik 

elektroniczny nie później niż dwa tygodnie przed wystawieniem oceny śródrocznej i rocznej, 

przyznaje mu punkty dodatnie w semestrze za: 

1) wzorową frekwencję – do 50 punktów; 

2) konkursy, olimpiady, zawody na szczeblu szkolnym i powiatowym – do 20 punktów 

3) konkursy, olimpiady, zawody na szczeblu wojewódzkim i centralnym – do 30 punktów 

4) udział w wolontariacie, gazetki – do 15 punktów 

5) udział w akcjach, happening, imprezach szkolnych - do 25 punktów  

6) udział w zbiórkach (np. nakrętki, baterie, znicze, płyty itp.) – do 15 punktów 

7) stosunek do obowiązków szkolnych – do 20 punktów 

8. Niezależnie od uzyskanej punktacji uczeń, który dopuścił się czynu nagannego otrzymuje 

naganną ocenę zachowania. Czynem nagannym jest przestępstwo polegające na dokonaniu 



oszustwa, kradzieży, celowej dewastacji mienia, rozboju, zażywania i rozprowadzania 

narkotyków oraz alkoholu, bycie pod wpływem środków odurzających lub alkoholu, nakłanianie 

innych osób do rozprowadzania lub zażywania narkotyków oraz alkoholu, agresji wobec innych 

ludzi, sprowadzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia na wspólnotę szkolną. 

9. Uczeń, który dopuścił się wykroczenia ma odpowiednio obniżoną ocenę zachowania. 

10. Ustalając tę ocenę wychowawca powinien wziąć pod uwagę następującą punktację ujemną: 

1) nieuzasadnione spóźnienie na zajęcia – 1 punkt; 

2) nieusprawiedliwienie nieobecności w terminie – 3 punkty za każdą godzinę, 

3) jedzenie podczas lekcji - 2 punkty; 

4) niewykonanie poleceń oraz niekulturalne, chamskie zachowanie wobec uczniów, 

nauczycieli i pracowników szkoły – do 30 punktów; 

5) palenie papierosów (elektronicznych papierosów)– 20 punktów; 

6) użycie niecenzuralnych słów – 10 punktów; 

7) korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji 

w czasie lekcji – 10 punktów, 

8) nieodpowiedni strój (np. niecenzuralne słowa, niestosowne rysunki itp.) – 10 punktów 

9) otrzymanie nagany wychowawcy oddziału – 20 punktów 

10) otrzymanie nagany dyrektora – 50 punktów 

11. W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na pisemną prośbę ucznia 

o zamianę kary na prace społeczne na rzecz szkoły i środowiska lokalnego (np. sprzątanie terenu). 

12. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma bezpośredniego wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły  

13. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania.  

 

§ 16 

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

ucznia uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła 

powinna stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

2. W ciągu dwóch pierwszych tygodni drugiego semestru nauczyciel opracowuje pisemny wykaz 

treści i umiejętności programowych, koniecznych do uzupełnienia przez ucznia. 

3. Nauczyciel w porozumieniu z uczniem ustala harmonogram jego pracy i sposób kontrolowania 

postępów. 



4. O powyższych ustaleniach nauczyciel informuje rodziców podczas najbliższego spotkania 

klasowego z rodzicami. 

5. Nauczyciel może za zgodą dyrektora szkoły organizować zajęcia wyrównawcze w drugim  

półroczu w ustalonej przez siebie formie i wymiarze zajęć. 

 

§17  

Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

 

§18  

Uczniowie i rodzice mają dostęp do ocen poprzez dziennik elektroniczny, i nie ponoszą z tego 

tytułu żadnych kosztów.  

 

§19 Nauczyciel informuje ucznia na bieżąco o każdej ocenie, a sprawdzone i ocenione prace 

pisemne wraz z opisowym lub punktowym uzasadnieniem oceny, uczeń otrzymuje do wglądu na 

lekcji w terminie do 10 dni roboczych od napisania pracy. 

 

§20  

Nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę w czasie zajęć edukacyjnych w rozmowie 

bezpośredniej z uczniem lub ocenę pracy pisemnej ucznia (po jej sprawdzeniu i ocenieniu). 

Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek: 

1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia 

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych; w przypadku oceny zachowania 

- do kryteriów ocen zachowania, 

2) przekazać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub 

dodatkowej pracy ze strony ucznia, 

3)wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć. 

 

§21 

1. Nauczyciel uzasadnia również ustalone oceny ucznia w rozmowie bezpośredniej z jego 

rodzicami lub na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców - jeśli wyrażą taką wolę. 

2. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę 

pisemnie w terminie 3 dni roboczych od złożenia wniosku przez ucznia lub jego rodziców 

w sekretariacie szkoły, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. 

 

 



§22. 

1.Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia przekazuje się uczniowi do wglądu, w czasie 

zajęć edukacyjnych, które mają na celu ogólne omówienie sprawdzonych i ocenionych prac 

uczniów w danym oddziale z odwołaniem do zakresu treści, które obejmowała praca, ze 

wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali uczniowie oraz 

z udzielaniem wskazówek w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób należy się dalej 

uczyć, aby pokonać trudności. 

2. Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca. 

3. Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie których nauczyciel udostępniał 

sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danym oddziale - obowiązkiem 

nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej w czasie 

najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny i krótkie jej omówienie 

z uczniem. 

4. Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu 

z nauczycielem uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych samych zajęć edukacyjnych. 

 

§23 

1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane rodzicom przez nauczyciela 

danych zajęć edukacyjnych w pomieszczeniu szkolnym: 

1)w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów szkoły, które odbywają zgodnie 

z harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym, 

2)w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców ucznia po 

wcześniejszym umówieniu się rodziców z nauczycielem na spotkanie. 

2. Rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną pracą 

swojego dziecka zwraca ją nauczycielowi. Na prośbę rodzica, nauczyciel omawia sprawdzoną 

i ocenioną pisemną pracę ucznia. 

 

§24 

1. Udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia 

odbywa się na pisemny wniosek skierowany do dyrektor szkoły, który należy złożyć 

w sekretariacie szkoły w każdym czasie w godzinach pracy sekretariatu. 

2. Dyrektor szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi udostępnienie 

uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia. Dokumentacja ta 



udostępniana jest uczniowi lub jego rodzicom w obecności dyrektora szkoły lub w obecności 

upoważnionego przez dyrektora szkoły nauczyciela. 

3. Udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia 

odbywa się nie później niż 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w sekretariacie szkoły. 

 

§25  

Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:  

1) I semestr trwa od dnia rozpoczęcia zajęć do piątku poprzedzającego ferie zimowe, a w klasach 

maturalnych do dnia poprzedzającego rozpoczęcie zimowej przerwy świątecznej; 

2) II semestr trwa od poniedziałku wypadającego bezpośrednio po feriach zimowych, a w klasach 

maturalnych od następnego dnia roboczego po zakończeniu zimowej przerwy świątecznej do dnia 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych, 

 

§26  

Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w tym tygodniu miesiąca 

stycznia, który poprzedza tydzień, w którym rozpoczynają się w kraju ferie zimowe ogłoszone 

przez MEN na dany rok szkolny. 

 

§27  

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli w tygodniu 

poprzedzającym tydzień, w którym odbywa się zebranie rady pedagogicznej, na którym rada 

pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji śródrocznej lub klasyfikacji rocznej.  

 

§28 

Na 1 miesiąc przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele 

i wychowawca oddziału informują o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych 

i przewidywanej rocznej ocenie zachowania: 

1)ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z uczniami z wpisem 

tematu lekcji do dziennika lekcyjnego, 

2)rodziców ucznia w formie pisemnej na wspólnym zebraniu rodziców uczniów poszczególnych 

oddziałów prowadzonych przez wychowawcę oddziału z pisemnym potwierdzeniem odbioru 

informacji o przewidywanych ocenach rocznych. 

 

 



§29  

1.W przypadku nieobecności na zebraniu, rodzice mają obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od 

odbytego w szkole zebrania przybyć do szkoły, skontaktować się z wychowawcą oddziału 

i odebrać od wychowawcy za potwierdzeniem odbioru pisemną informację o przewidywanych 

rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania.  

2. W czasie nieobecności wychowawcy, informację pisemną rodzice odbierają w sekretariacie 

szkoły.  

3. Jeśli rodzice nie dopełnią ww. obowiązków, szkoła listem poleconym za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru przesyła pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach 

z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania na adres zamieszkania 

rodziców. 

 

§30 

1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z 

zajęć edukacyjnych, z którą zostali zapoznani pisemnie przez wychowawcę oddziału w terminie 1 

miesiąca, na spotkaniu z rodzicami w szkole, przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej w terminie 

2 dni roboczych od dnia zapoznania z przewidywaną oceną. 

2. Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia po wyrażeniu niezgody ucznia lub jego 

rodziców z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych odbywa się w części 

pisemnej i w części ustnej z każdego z przedmiotów, dla których uczeń lub jego rodzice nie 

zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną, w terminie 4 dni roboczych od 

zgłoszenia zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców. 

3. Dyrektor szkoły w ciągu kolejnych 2 dni roboczych informuje na piśmie ucznia lub jego 

rodziców o wyznaczonym dniu, w którym odbędzie się pisemne i ustne sprawdzenie umiejętności 

i wiedzy ucznia w zakresie danych zajęć edukacyjnych. 

4. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć 

edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub 

pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

5. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla każdych 

zajęć edukacyjnych), który zwiera: 

1)imiona i nazwiska nauczycieli, korzy przeprowadzili czynności sprawdzające, 

2)termin tych czynności, 

3)zadania sprawdzające, wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę, 

4)podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające. 



6. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności 

sprawdzających stanowi dokumentację w ww. sprawie; do protokołu dołącza się pisemne prace 

ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach. 

 

§31 

1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną 

zachowania, z którą zostali zapoznani przez wychowawcę oddziału w terminie 1 miesiąca, na 

spotkaniu z rodzicami w szkole, przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, 

to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej w terminie 2 dni 

roboczych od dnia zapoznania z tą przewidywaną oceną. 

2. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności 

przewidywanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania w oparciu o argumentację 

wychowawcy i obowiązującą dokumentację (opinia zespołu nauczycieli uczących ucznia, opinia 

uczniów danego oddziału, opinia ocenianego ucznia) z odwołaniem do kryteriów ocen 

zachowania, w terminie 4 dni roboczych od dnia wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń ucznia lub jego 

rodziców. 

3. Dyrektor szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego 

uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu: pedagoga, uczniów samorządu danego 

oddziału (najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy proponowanej przez 

wychowawcę oddziału oceny zachowania. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym tego zespołu. 

4. Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału o zmianie 

przewidywanej oceny. Wychowawca oddziału może zmienić lub utrzymać przewidywaną ocenę 

zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po analizie przeprowadzonej w ww. 

zespole. 

5. Dyrektor powiadamia w formie pisemnej ucznia lub jego rodziców w terminie 5 dni roboczych 

od dnia wpłynięcia zastrzeżenia o rozstrzygnięciu w sprawie; rozstrzygnięcie to jest ostateczne. 

6. Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który 

zwiera: 

1)imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny, 

2)termin spotkania zespołu, 

3)ostateczną ocenę zachowania przewidywaną przez wychowawcę oddziału, 

4)podpisy osób uczestniczących w spotkaniu. 

7. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej analizy 

zasadności proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie. 

 



 

§32 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 

odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. 

4. Uczeń oraz jego rodzice mogą zwrócić się na piśmie do dyrektora szkoły z prośbą 

o wyznaczenie egzaminu klasyfikacyjnego (egzaminów klasyfikacyjnych) później niż przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

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

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

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

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym 

przez dyrektora szkoły. 

7. Nauczyciel uczący określa zakres materiału nauczania objęty egzaminem. 

8. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin 

klasyfikacyjny z wychowania fizycznego, informatyki, z zajęć praktycznych, zajęć 

laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania 

przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń) ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

9. Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu 

z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie 

programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu.  

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych (jako 

przewodniczący komisji) w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich 

samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

11. Komisja w zależności od formy egzaminu klasyfikacyjnego ustala czas jego trwania. 

12. Egzaminator przygotowuje zestawy pytań lub zadań obejmując nimi ustalony zakres materiału 

nauczania, które zatwierdza przewodniczący komisji i podpisuje jej członek. 



13. Przewodniczący ogłasza wynik egzaminu i sporządza protokół według opracowanego wzoru. 

Protokół wraz z pisemną pracą ucznia stanowi załącznik do arkusza ocen, w którym wychowawca 

oddziału odnotowuje fakt przeprowadzenia egzaminu i jego wynik. 

14. Przewodniczący może udostępnić do wglądu uczniowi oraz jego rodzicom w obecności 

egzaminatora część pisemną egzaminu, którą na prośbę zainteresowanych egzaminator powinien 

uzasadnić. 

15. Jeżeli rada pedagogiczna nie wyraża zgody na przeprowadzenie egzaminu (egzaminów 

klasyfikacyjnych) wówczas dyrektor szkoły w ciągu dwóch dni roboczych od posiedzenia rady 

pedagogicznej informuje o tym rodziców.   

16. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice ucznia. 

17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna 

(śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem. §33.1. 

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 33.1. 

19. Ustalona przez wychowawcę oddziału roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest 

ostateczna z zastrzeżeniem § 33.1. 

 

§ 33 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych 

od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 

trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian 

wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 

edukacyjnych; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania. 



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

Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.  

5. W skład komisji wchodzą: 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia 

edukacyjne. 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji; 

b) wychowawca oddziału; 

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym 

oddziale; 

d) pedagog; 

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

f) przedstawiciel rodziców. 

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił w wyznaczonym terminie do 

sprawdzianu, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora 

szkoły. 

7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 

klasyfikacyjna zachowania 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. 

8. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia 

zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku 

równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

9. Z prac komisji sporządza się protokół, który wraz z pracami ucznia i zwięzłą informacją 

o ustnych odpowiedziach ucznia stanowi załącznik do arkusza ocen. 

 

 

§ 34 

1. Jeżeli uczeń w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę  niedostateczną z jednych albo 

dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 



2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu 

z informatyki, wychowania fizycznego, z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie 

ćwiczeń (doświadczeń) z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 

komisji wchodzą: 

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

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną 

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, do którego dołącza się 

pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi 

załącznik do arkusza ocen ucznia. 

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

wyznaczonym terminie, może  przystąpić do niego w  dodatkowym  terminie, wyznaczonym  

przez dyrektora  szkoły, nie później niż do końca września.  

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyższej i powtarza odpowiednio klasę.  

9. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne 

oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

10. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te 

zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

11. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną: zasadniczą szkołę zawodową lub technikum 

z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej 

bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 



Rozdział III 

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkołach publicznych dla dorosłych 

 

§35 

1. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii 

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia słuchacza w tych zajęciach wydanej przez lekarza 

na czas określony w tej opinii. 

2. 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”. 

 

§36  

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza dokonuje się za pomocą ocen semestralnych 

według następującej skali: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny: 6, 5, 4, 3, 2, za negatywne oceny 

klasyfikacyjne uznaje się : 1 

 

§37  

Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych 

słuchacza uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki w semestrze programowo 

wyższym, szkoła powinna stworzyć słuchaczowi szansę uzupełnienia braków. 

 

§38 

1. Dyrektor szkoły policealnej dla dorosłych:  

1) zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli przedłoży 

on:  

a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu 

zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo równorzędne, 

Stopień (ocena) Oznaczenie cyfrowe 

celujący  6 

bardzo  dobry 5 
dobry 4 
dostateczny 3 
dopuszczający 2 
niedostateczny 1 

  



świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodzie, w którym się kształci, lub 

dokument równorzędny wydany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub  

b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, 

w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi kształcenia przewidzianemu dla 

danego zawodu; 

2) może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w części, jeżeli 

przedłoży on:  

a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom uzyskania tytułu 

zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub świadectwo równorzędne, 

świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski, świadectwo potwierdzające kwalifikację 

w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe – w zawodzie wchodzącym 

w zakres zawodu, w którym się kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 

Konfederacji Szwajcarskiej lub  

b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, 

w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi kształcenia przewidzianemu dla 

zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci, lub  

c) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym 

się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci;  

3) zwalnia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych „podstawy przedsiębiorczości”, 

jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie, potwierdzające 

zrealizowanie tych zajęć.  

2. Zaświadczenie wydane przez pracodawcę przedkłada się dyrektorowi szkoły policealnej 

w każdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej nauki zawodu.  

3. Zwolnienie z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w części może nastąpić po 

ustaleniu przez dyrektora szkoły policealnej wspólnego zakresu umiejętności zawodowych dla 

zawodu, w którym słuchacz się kształci, i dla zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu.  

4. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, 

uzupełnia pozostałą część praktycznej nauki zawodu w sposób i w trybie określonych w statucie 

szkoły.  

5. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia praktycznej 

nauki zawodu w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio:  



1) „zwolniony w całości z praktycznej nauki zawodu” albo „zwolniona w całości z praktycznej 

nauki zawodu”,  

2) „zwolniony w części z praktycznej nauki zawodu” albo „zwolniona w części z praktycznej 

nauki zawodu”  

– oraz podstawę prawną zwolnienia.  

6. W przypadku zwolnienia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych „podstawy 

przedsiębiorczości” w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 

się „zwolniony” albo „zwolniona” oraz rodzaj świadectwa będącego podstawą zwolnienia i datę 

jego wydania. 

 

§39  

W szkołach dla dorosłych przeprowadza się semestralne egzaminy klasyfikacyjne. 

 

§40  

W liceum ogólnokształcącym dla dorosłych egzamin semestralny z języka polskiego, języka 

obcego nowożytnego i matematyki przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

 

§41  

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. 

 

§42 

1. Egzamin semestralny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego 

praktycznego ma formę zadania praktycznego.  

2. W przypadku zajęć edukacyjnych innych niż wymienione w ust. 1–3 egzaminy semestralne 

przeprowadza się w formie pisemnej albo ustnej, zgodnie z ustaleniami wewnątrzszkolnego 

oceniania.  

3. Wyboru obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego podstawowych dla 

zawodu, o których mowa w ust. 2, dokonuje rada pedagogiczna. Informację o wybranych 

zajęciach podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym semestrze. 

 

§43 

1. Egzamin semestralny w formie pisemnej przeprowadza się na podstawie zadań 

przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.  



2. 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.  

3. Egzamin semestralny w formie zadania praktycznego przeprowadza się na podstawie zadań 

przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Słuchacz losuje jedno 

zadanie. 

 

§44 

1. Semestralną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się na 

podstawie wyników egzaminu semestralnego w formie pisemnej i ustnej.  

2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza szkoły dla dorosłych, który uczęszczał na 

poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze, w wymiarze co 

najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć, oraz otrzymał z tych zajęć oceny 

uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 

3. Egzamin semestralny przeprowadza się pod koniec semestru jesiennego, nie później jednak niż 

do końca lutego; w semestrze wiosennym do końca sierpnia. Nauczyciele prowadzący 

poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne na początku każdego semestru informują 

słuchaczy o terminach egzaminów semestralnych. 

4. Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący poszczególne 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne ustnie informują słuchacza szkoły dla dorosłych, czy spełnia 

warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego. 

5. Słuchacz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych może być zwolniony z egzaminu 

semestralnego z danych zajęć edukacyjnych w formie ustnej, jeżeli z egzaminu semestralnego z 

tych zajęć w formie pisemnej otrzymał co najmniej ocenę bardzo dobrą.  

6. Zwolnienie 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. 

 

§45 

1. Egzamin semestralny w terminie dodatkowym oraz egzamin poprawkowy przeprowadza się 

odpowiednio:  

1) po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze jesiennym – nie później niż do końca lutego;  

2) po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze wiosennym – nie później niż do dnia 31 

sierpnia.  



 

§46 

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 przeprowadzającego egzamin;  

3) termin egzaminu;  

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

5) oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych słuchaczy.  

2. Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, 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. 

 

§47 

1. Dyrektor szkoły dla dorosłych może zwolnić słuchacza powtarzającego semestr z realizacji 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uzyskał poprzednio pozytywną semestralną ocenę 

klasyfikacyjną.  

2. W przypadku zwolnienia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się odpowiednio „zwolniony” albo „zwolniona” oraz podstawę prawną zwolnienia. 

 


