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System wewnątrzszkolnego oceniania (WSO)  

szkół dla dorosłych 
System wewnątrzszkolnego oceniania opracowany został na podstawie ustawy z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 

949 i 1292) i rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

publicznych (Dz. U. poz. 843, z 2016 r. poz. 1278 oraz  z 2017 r. poz. 1651) po wprowadzeniu 

poprawek zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną  w dniu  20 listopada 2017 r. i obowiązuje 

od 1 grudnia 2017 r. 

Rozdział 1  

Ocenianie i klasyfikowanie słuchaczy 

§ 1 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza.  

2. Słuchacz w trakcie nauki otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: 

a) semestralne, 

b) końcowe. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu 

przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza 
wiadomości i umiejętności w stosunku do:  

1) 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; 

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole 

programów nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

4. 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 przekazanie uczniowi 
informacji o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawy i w jaki sposób ją 

osiągnąć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego 
rozwoju; 

4) motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
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5) dostarczanie słuchaczom i nauczycielom informacji o postępach i 
trudnościach w nauce słuchacza oraz o szczególnych uzdolnieniach 

słuchacza; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktycznej. 

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych 

do otrzymania przez słuchacza poszczególnych semestralnych, ocen 
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ustalanie ocen bieżących z zajęć edukacyjnych, które ma ją na celu 
monitorowanie pracy słuchacza oraz przekazywanie słuchaczowi 

informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu 
się, poprzez wskazywanie, co słuchacz robi dobrze, co i jak wymaga 

poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć; 

3) przeprowadzanie egzaminów semestralnych, egzaminów 

semestralnych w terminie dodatkowym, egzaminów poprawkowych ; 

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych z różnic programowych; 

5) ustalanie semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż semestralnych, 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

6. Nauczyciele na początku każdego semestru informują słuchaczy o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 

słuchacza  poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, 
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 

2) sposobach monitorowania osiągnięć edukacyjnych słuchacza; 

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych. 

7. Uprawnionymi osobami do informacji wymienionych w ust. 6. są rodzice 
(opiekunowie prawni) słuchaczy niepełnoletnich.  

8. Wewnątrzszkolny system oceniania jest dostępny do wglądu dla słuchaczy 
w bibliotece szkolnej w godzinach jej otwarcia, a także na stronach BIP 

Centrum. 

§ 2 

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: 

1) Semestr jesienny – wrzesień-styczeń; 

2) Semestr wiosenny – luty –czerwiec (w klasach maturalnych styczeń  - 
kwiecień) 
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2. W dzienniku lekcyjnym dopuszcza się następujące oceny bieżące: 6, 5+, 
5, 5-, 4+, 4, 4-, 3+, 3, 3-, 2+, 2, 2-, 1+, 1, oraz znak „nb” - nieobecny. 

3. Obowiązujące w szkołach dla dorosłych symbole określające formy 

kontroli i monitoringu pracy słuchacza: 

a)  K - kartkówka 

b)  Pd - praca domowa 

c)  S - sprawdzian 

d)  R - recytacja 

e)  W - wypracowanie 

f)  O - odpowiedź ustna 

g)  Rf - referat 

h)  A - aktywność 

i)  Pz - praca w zespole 

j)  Zd - zadania 

k)  Ćw - ćwiczenia 

l)  U - umiejętności 

m)  Pr - projekt 

n)  Z - zeszyt 

o)  D - prace dodatkowe 

p)  Pk - praca klasowa 

r)  Ps - praca semestralna 
 

4. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na 
zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

5. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których 
mowa w § 1 ust. 6 pkt. 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchacza,  

6. Nauczyciel stosuje zasadę jawnego oceniania, wpisując na bieżąco oceny z 

egzaminu do dziennika lekcyjnego. Ustaloną ocenę uzasadnia się poprzez: 

1) wskazanie mocnych i słabych stron słuchacza, 

2) uwzględnienie wymagań na poszczególne oceny. 

7. Sprawdzone i ocenione prace egzaminacyjne, słuchacz otrzymuje do 
wglądu najpóźniej 2 tygodnie po ich sprawdzeniu.  

8. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady 
przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na 
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podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty , otrzymuje z 
danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę 

klasyfikacyjną - stopień celujący. Słuchacz, który tytuł laureata konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł 

laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po 
ustaleniu semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę 
klasyfikacyjną – stopień celujący. 

9. W  przypadku nieobecności słuchacza na zajęciach edukacyjnych 
nauczyciele powinni stworzyć słuchaczowi warunki do uzupełnienia materiału 

nauczania, np. w ramach konsultacji indywidualnych. 

10. Opiekunowie oddziałów na  początku  każdego  semestru  informują 
słuchaczy o zasadach korzystania z telefonów komórkowych oraz innych 

urządzeń elektronicznych na terenie szkoły: 

§ 3 

1. W szkole dla dorosłych słuchacz podlega klasyfikacji: 

1) semestralnej; 

2) końcowej. 

2. Klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych słuchacza szkoły dla dorosłych z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych w danym semestrze oraz ustaleniu semestralnych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć.  

3. Na klasyfikację końcową składają się:  

1) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ustalone w semestrze programowo najwyższym oraz 

2) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach 
programowo niższych w szkole dla dorosłych danego typu. 

4. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w semestrze programowo najwyższym. 

5. Oceny semestralne i końcowe ustala się w skali: 

1) Stopień celujący    6 – cel; 

2) Stopień bardzo dobry   5 – bdb; 

3) Stopień dobry    4 – db; 

4) Stopień dostateczny    3 – dst; 

5) Stopień dopuszczający   2 – dop; 

6) Stopień niedostateczny   1 – ndst. 
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6. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach 
ust. 5 pkt 1-5; 

negatywną oceną klasyfikacyjną jest stopień niedostateczny. 

7. Przy wystawianiu ocen semestralnych i końcowych nauczyciele kierować 
się będą następującymi zasadami: 

1) stopień celujący otrzymuje słuchacz, którego wiedza, umiejętności i 
kompetencje społeczne pozwalają na rozwiązywanie  trudnych 

problemów, uczestniczy w konkursach wiedzy, umiejętności i 
kompetencji społecznych, a także jest samodzielny i kreatywny; 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje słuchacz, który dysponuje pełnym 
zasobem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, a także 

samodzielnie rozwiązuje trudne problemy; 

3) stopień dobry otrzymuje słuchacz, który posiada wiedzę , umiejętności 

i kompetencje społeczne stanowiące wymagania podstawowe i konieczne 
podstawy programowej, a także samodzielnie rozwiązuje typowe 

problemy; 

4) stopień dostateczny otrzymuje słuchacz, który posiada wiedzę, 

umiejętności i kompetencje społeczne dla wymagań podstawowych 

podstawy programowej, a także podejmuje próby rozwiązywania zadań 
typowych 

5) stopień dopuszczający otrzymuje słuchacz, który posiada elementarną 
wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne stanowiące wymagania 

podstawowe podstawy programowej potrzebne do świadomego udziału w 
zajęciach edukacyjnych; 

6) stopień niedostateczny otrzymuje słuchacz, który pomimo 
wszechstronnej pomocy nauczyciela nie posiadł elementarnej wiedzy, 

umiejętności, kompetencji społecznych potrzebnych do świadomego 
udziału w zajęciach edukacyjnych. 

8. Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z realizacji: zajęć komputerowych lub 
informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia słuchacza 

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

9. Opinię wymienioną w ust. 8 słuchacz ma obowiązek przedłożyć dyrekcji 
szkoły w przeciągu 7 dni  od ich  wystawienia. 

§ 4.  

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, świadectwo 
czeladnicze lub dyplom mistrzowski - w zawodzie, w którym się 

kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym państwie 
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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, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, przedkłada się 
dyrektorowi szkoły policealnej w każdym semestrze, w którym słuchacza 
obowiązuje odbycie praktycznej nauki zawodu. 

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 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: 
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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. 

Rozdział 2 

Egzaminy semestralne, egzaminy semestralne w terminie 

dodatkowym i egzaminy poprawkowe. 

§ 5.  

1. Semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się po przeprowadzeniu 
egzaminów semestralnych z poszczególnych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele 
prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.  

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 najwcześniej na trzy tygodnie 

przed zakończeniem semestru. 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 informują 

słuchacza szkoły dla dorosłych, a w przypadku słuchacza niepełnoletniego - 
również jego rodziców, czy słuchacz spełnia warunki dopuszczenia do 

egzaminu semestralnego, o których mowa w ust. 2.  

5. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych 

nie przystąpił do egzaminu semestralnego w terminie, o którym mowa w ust. 
3, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora 

szkoły.  

6. Ustalona w wyniku egzaminu semestralnego semestralna ocena 
klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna. Ocena 

może ulec zmianie jedynie w wyniku przeprowadzenia odpowiednio 

sprawdzianu wiadomości i umiejętności lub egzaminu poprawkowego. 



 8 

7. Słuchacz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych jest zwolniony z 
egzaminu semestralnego w formie ustnej danych zajęć edukacyjnych, jeżeli 

z egzaminu semestralnego z tych zajęć w formie pisemnej otrzymał co 
najmniej ocenę bardzo dobrą (§ 5 ust.3 pkt. 1) i 2)). 

8. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 7, 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. 

9. Jeżeli słuchacz: 

1) nie uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

przewidziane w danym semestrze w wymiarze co najmniej połowy czasu 
przeznaczonego na każde z tych zajęć albo 

2) nie otrzymał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w 

pkt 1, ocen uznanych za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego 
oceniania, albo 

3) nie przystąpił do egzaminu semestralnego 

- w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 
się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 

§ 6.  

1. W liceum ogólnokształcącym dla dorosłych egzamin semestralny z języka 
polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki przeprowadza się w 

formie pisemnej i ustnej, a z pozostałych za wyjątkiem informatyki, 
przeprowadza się w formie ustnej. Egzamin semestralny z informatyki ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

2. 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. 

3. Egzamin semestralny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia 
zawodowego praktycznego ma formę zadania praktycznego. 

4. 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. 

5. 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. 
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§ 7.  

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. 

§ 8.  

1. Semestralną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: z 
języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, ustala się na 
podstawie wyników egzaminu semestralnego w formie pisemnej i ustnej jako 

średnią arytmetyczną. Jeżeli ustalona ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę 

tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę. 

2. 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. 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. 

§ 9.  

1. Egzamin semestralny w terminie dodatkowym, o którym mowa w art. 44w 

ust. 5 ustawy o systemie oświaty, 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. 

2. Do egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym oraz do egzaminu 
poprawkowego stosuje się przepisy § 6-8. 
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§ 10.  

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. 

§ 11.  

1. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który w wyniku klasyfikacji semestralnej 
otrzymał niedostateczną  ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu 
poprawkowego z tych zajęć. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po 

każdym semestrze.  

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane 
obowiązkowe zajęcia edukacyjne.  

3. Semestralna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. Ocena może 

ulec zmianie jedynie w wyniku przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i 
umiejętności.  

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

nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy.  

§ 12.  

1. W szkole dla dorosłych słuchacz otrzymuje promocję na semestr 
programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych otrzymał pozytywne semestralne oceny klasyfikacyjne.  
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2. Słuchacza szkoły dla dorosłych, który nie otrzymał promocji na semestr 
programowo wyższy, dyrektor szkoły skreśla, w drodze decyzji, z listy 

słuchaczy.  

3. W przypadkach losowych lub zdrowotnych, dyrektor szkoły dla dorosłych, 
na pisemny wniosek słuchacza, może wyrazić zgodę na powtarzanie 

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

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, słuchacz szkoły dla dorosłych składa 
do dyrektora szkoły, nie później niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez 

radę pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji słuchaczy.  

5. Słuchacz niepełnoletni szkoły dla dorosłych, który nie otrzymał promocji 
na semestr programowo wyższy, powtarza ten semestr.  

§ 13.  

Słuchacz kończy szkołę dla dorosłych, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej 
otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne 

końcowe oceny klasyfikacyjne; 

§ 14.  

1. Dyrektor szkoły dla dorosłych może zwolnić słuchacza powtarzającego 
semestr na podstawie art. 44z ust. 3-5 ustawy o systemie oświaty z 

realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uzyskał poprzednio 
pozytywną semestralną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w § 3 ust. 6. 

2. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się odpowiednio 

„zwolniony” albo „zwolniona” oraz podstawę prawną zwolnienia. 

Rozdział 3 

Egzamin klasyfikacyjny z różnic programowych. 

§ 15. 

1. Egzamin klasyfikacyjny z różnic programowych można przeprowadzić w 
przypadku przechodzenia słuchacza ze szkoły publicznej lub szkoły 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły 
publicznej innego typu. 

2. Egzamin klasyfikacyjny z różnic programowych przeprowadza się gdy 

słuchacz szkoły niepublicznej nie posiadający uprawnień szkoły publicznej 
jest przyjmowany do odpowiedniej klasy szkoły publicznej po jego zdaniu.  

3. Termin egzaminu klasyfikacyjnego z różnic programowych uzgadnia się ze 
słuchaczem, w przypadku słuchacza niepełnoletniego także z rodzicem 

(opiekunem prawnym). 
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4. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
klasyfikacyjnego z różnic programowych może przystąpić do niego w 

dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. 

5. Nauczyciel prowadzący zajęcia w tym oddziale określa zakres wiedzy, 
umiejętności i kompetencji społecznych obowiązujących na  egzaminie. 

6. Egzamin klasyfikacyjny dla słuchacza, który obejmuje kilka przedmiotów 
lub modułów, przeprowadza się w różnych terminach. 

7. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego z różnic programowych słuchacza 

niepełnoletniego mogą być obecni w charakterze obserwatora, rodzice 
słuchacza lub jego opiekunowie prawni. 

Rozdział 4  

Zgłaszanie zastrzeżeń do ocen. 

§ 16. 

1. Słuchacz lub rodzice (opiekunowie prawni) słuchacza niepełnoletniego 
mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że semestralna 
lub końcowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych zostały ustalone 

niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.  

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia 

semestralnej lub końcowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, nie 
później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia 

semestralnych zajęć dydaktycznych.  

3.  przypadku stwierdzenia, że semestralna lub końcowa ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych zostały ustalone niezgodnie z przepisami 

dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, 
która:  

1) w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 
- przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza oraz 

ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w przypadku końcowej oceny klasyfikacyjnej - ustala końcową ocenę 

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, semestralna ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej 

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

negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, o której mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, z zajęć 

edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego, z zastrzeżeniem art. 44m ust. 1 ustawy o systemie oświaty.  

5. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do 

sprawdzianu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może 
przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora 
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szkoły w uzgodnieniu ze słuchaczem, słuchaczem niepełnoletnim i jego 
rodzicami (opiekunami prawnymi).  

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu 
poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni 

roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym 
przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest 

ostateczna.  

7. Z prac komisji sporządza się protokół. 

Do protokołu   dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą  informację o 
udzielonych odpowiedziach ustnych słuchacza i zwięzłą informacją o 

wykonaniu przez słuchacza zadania praktycznego. 
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza. 


