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§ 1. 
1. Szkoła stosuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania Słuchaczy zgodnie z przepisami 

określonymi dla szkół publicznych przez ministra właściwego ds. oświaty a szczególnie 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku (Dz. U. nr 83, poz. 562  
z późniejszymi zmianami), w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

2. Sprawy, których nie rozstrzyga niniejszy dokument, rozpatruje się na podstawie odpowiednich 
przepisów powyższego rozporządzenia. 

§ 2. 
1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych Słuchacza polega na rozpoznawaniu przez 

nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez Słuchacza wiadomości i umiejętności  
w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych  
w Szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny. 

2. Ocenę wiedzy i umiejętności Słuchacza w zakresie danego przedmiotu nauczania ustala nauczyciel 
tego przedmiotu w sposób zgodny z określonymi kryteriami. 

§ 3. 
1. Wewnątrzszkolne ocenianie ma na celu: 

1) informowanie Słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie; 
2) motywowanie Słuchacza do dalszej pracy i angażowanie się indywidualnie w proces pobierania 

nauki; 
3) pomoc Słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju zawodowego; 
4) dostarczanie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach 

Słuchacza; 
5) umożliwianiu nauczycielom doskonalenia organizacji i metod w swojej pracy dydaktycznej. 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich Słuchaczy; 
2) przeprowadzenie egzaminów semestralnych i klasyfikacyjnych; 
3) przeprowadzanie egzaminów poprawkowych oraz egzaminów w dodatkowym terminie; 
4) ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w tym dokumencie,  

na podstawie przeprowadzanych egzaminów semestralnych oraz warunki ich poprawiania, 
egzaminów klasyfikacyjnych oraz zaliczanie zajęć edukacyjnych. 

3. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje Słuchaczy na poszczególnych 
etapach kształcenia w zakresie wiadomości i umiejętności. Wymagania edukacyjne określają,  
co Słuchacz powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania dla uzyskania 
poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych. Wymagania edukacyjne z tych samych zajęć 
prowadzonych przez kilku nauczycieli powinny być jednolite. 

4. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej oraz niepublicznej (zgodnie z odrębnymi 
przepisami) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej oraz niepublicznej poradni 
specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb Słuchacza,  
u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

5. Nauczyciel na początku semestru, na pierwszych zajęciach danego przedmiotu informuje Słuchaczy 
o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu oraz o sposobach 
sprawdzania wiedzy poprzez: 
1) określenie zakresu wiedzy do opanowania przez Słuchaczy w danym semestrze; 
2) podanie źródeł wiedzy; 
3) zapoznanie z obowiązującymi formami sprawdzania wiedzy i umiejętności; 
4) określenie tematyki prac kontrolnych i podanie ich terminów; 
5) zapoznanie z kryteriami oceniania z przedmiotu. 

6. Oceny dzielą się na: 
1) bieżące (cząstkowe) z prac kontrolnych i ćwiczeń, warunkujące dopuszczenie Słuchacza  

do egzaminu semestralnego; 
2) semestralne (końcowe) z egzaminów pisemnych i ustnych, stanowiące podstawę  

do klasyfikowania Słuchacza. 
7. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia po każdym semestrze 

i stanowią one podstawę do promowania Słuchacza na semestr programowo wyższy  
lub do ukończenia przez niego Szkoły. 

8. W procesie oceniania obowiązują następujące zasady: 
1) wszystkie oceny Słuchacza są ocenami jawnymi; 
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2) na wniosek Słuchacza sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja 
dotycząca oceniania jest udostępniana Słuchaczowi; 

3) na prośbę Słuchacza nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić w formie ustnej popartej 
dokumentacją dotyczącą oceniania; 

4) w szkole dla dorosłych nie ocenia się zachowania. 
§ 4. 

1. W semestrze Słuchacz powinien otrzymać przynajmniej trzy oceny cząstkowe z przedmiotu. 
2. Podstawą ich wystawienia są oceny z ćwiczeń i prac kontrolnych. 
3. Oceny bieżące (cząstkowe), oceny klasyfikacyjne semestralne, oceny z egzaminów pisemnych 

i ustnych oraz oceny klasyfikacyjne roczne (semestralne) ustala się według następującej skali: 
 

Ocena słowna Skrót Ocena cyfrowa 

Celujący cel 6 

Bardzo dobry bdb 5 

Dobry db 4 

Dostateczny dst 3 

Dopuszczający dop 2 

Niedostateczny ndst 1 
 

4. W ocenach bieżących (cząstkowych) oraz w ocenach z prac kontrolnych dopuszcza się stosowanie 

znaków: „+”, „-”. 

5. Poziom opanowania wiadomości i umiejętności Słuchacza w stosunku do wymagań edukacyjnych 

określa się w ocenach według poniższych kryteriów: 
1) oceną pozytywną są stopnie od dopuszczającego do celującego. Oceną negatywną jest stopień 

niedostateczny; 
2) w przypadku gdy Słuchacz nie stawił się na egzaminie, w dokumentacji przebiegu nauczania  

w tym również w indeksie wpisuje się określenie „nie zgłosił się” lub „nzg”; 
3) jeżeli charakter przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych nie pozwala na sprawdzenie stopnia 

opanowania materiału przez Słuchaczy, zaliczenie przedmiotu oznaczyć można zapisem „zal”,  
co oznacza, że zalicza się stopień opanowania materiału przez Słuchacza z danego przedmiotu. 

6. Oceny ustala się według poniższej skali, stosując następujące kryteria oceniania: 
1) celujący (6) otrzymuje Słuchacz, który: pracuje systematycznie, jest aktywny na zajęciach, 

wykonuje dodatkowe zadania, posiada pełną wiedzę programową i umiejętności, będące efektem 
samodzielnych poszukiwań w wielu źródłach informacji oraz własnych przemyśleń, które 
pozwalają na rozwiązywanie problemów zgodnych z podstawą programową nauczania 
przedmiotu w danym semestrze, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle 
posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych  
i praktycznych z programu nauczania danego semestru, potrafi poprawnie rozumować 
kategoriami przyczynowo-skutkowymi, umie wiązać wiedzę zdobytą na wielu przedmiotach, 
całościowo ujmuje problemy, w twórczy sposób próbuje stawiać nowe hipotezy, rozwiązywać 
zadania nowymi sposobami, wyciągać interesujące wnioski i proponować nowe spojrzenie na 
problemy; 

2) bardzo dobry (5) otrzymuje Słuchacz, który: pracuje systematycznie i wykazuje aktywną 
postawę w trakcie konsultacji, opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony 
programem nauczania przedmiotu w danym semestrze, sprawnie posługuje się zdobytymi 
wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem 
nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów  
w nowych sytuacjach, potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych 
wykorzystując wiedzę przewidzianą programem różnych pokrewnych przedmiotów oraz 
dokonywać syntezy i analizy materiału rzeczowego; 

3) dobry (4) otrzymuje Słuchacz, który: nie w pełni lecz w stopniu zadowalającym opanował 
wiadomości określone programem nauczania w danym semestrze, opanował je na poziomie 
przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych, potrafi korzystać  
ze wszystkich poznanych w czasie konsultacji źródeł informacji, poprawnie stosuje zdobyte 
wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne, natomiast 
zadania o stopniu trudniejszym wykonuje pod kierunkiem, umie samodzielnie wnioskować, potrafi 
wykorzystać posiadaną wiedzę w procesie dalszego, kształcenia się i w życiu codziennym; 

4) dostateczny (3) otrzymuje Słuchacz, który: w czasie konsultacji wykazywał się aktywnością  
w stopniu zadowalającym, przejawiając gotowość do rozwijania swych umiejętności, opanował 
wiadomości i umiejętności na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach 
programowych, które pozwalają na rozwiązywanie łatwych problemów teoretycznych  
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i praktycznych wynikających z obowiązkowego programu nauczania przedmiotu w danym 
semestrze o średnim poziomie trudności, potrafi pod kierunkiem nauczyciela korzystać  
z podstawowych źródeł informacji; 

5) dopuszczający (2) otrzymuje Słuchacz, który: ma braki w opanowaniu podstaw programowych, 
ale braki nie przekraczają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z danego przedmiotu  
w ciągu dalszej nauki, potrafi pod kierunkiem nauczyciela wykonać proste polecenia wymagające 
zastosowania podstawowej wiedzy i umiejętności, rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne 
typowe o niewielkim stopniu trudności, wykazuje chęć do dalszej nauki, co przy pomocy 
nauczyciela umożliwi mu dalsze kształcenie i rokuje osiągnięcie wymaganego minimum wiedzy  
i umiejętności przewidzianych materiałem programowym; 

6) niedostateczny (1) otrzymuje Słuchacz, który: nie opanował wiadomości i umiejętności 
określonych w podstawach programowych przedmiotu nauczania w danym semestrze, a braki  
w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 
nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności, braki w wiedzy 
są na tyle duże, że nie rokują nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela. 

7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych Słuchacza 
uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki na semestrze programowo wyższym, Szkoła powinna 
w miarę możliwości stworzyć Słuchaczowi szansę uzupełnienia braków. 

8. Słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał semestralne oceny 
klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego. 

§ 5. 
1. Istotnym elementem procesu kształcenia w Szkole jest praktyczna nauka zawodu. 
2. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana przez Szkołę w formie praktyk zawodowych, które 

odbywają się poza siedzibą Szkoły według zasad określonych odrębnymi przepisami na podstawie 
umowy między Szkołą, a podmiotem przyjmującym na praktyki (pracodawcą). 

3. Praktyka zawodowa realizowana jest na podstawie skierowania wydanego przez Szkołę  
do podmiotów, z którymi podpisane zostały stosowne umowy, które zawiera Dyrektor. 

4. Umowa w sprawie praktyk zawodowych Słuchaczy określa; 
1) nazwę i adres podmiotu przyjmującego Słuchaczy na praktykę zawodową oraz miejsce jej 

odbywania; 
2) nazwę i adres Szkoły kierującej Słuchaczy na praktykę zawodową; 
3) nazwę zawodu, w którym prowadzona będzie praktyka; 
4) listę Słuchaczy przewidzianych do odbycia praktyki; 
5) program praktyki; 
6) terminy rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz prawa i obowiązki stron umowy. 

5. Szkoła nadzoruje realizację praktyki zawodowej oraz współpracuje z podmiotem przyjmującym 
Słuchaczy na praktykę. 

6. W trakcie realizacji przedmiotu praktyka zawodowa Słuchacz jest zobowiązany do prowadzenia 
dziennika praktyk. Dziennik praktyk powinien być przekazany Szkole bezpośrednio po odbyciu 
praktyki zawodowej. 

7. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala, w przypadku organizowania 
praktycznej nauki zawodu u pracodawcy – opiekun praktyk, kierownik praktycznej nauki zawodu, 
Dyrektor albo osoba wskazana przez Dyrektora, w porozumieniu z osobami prowadzącymi zajęcia 
praktyczne lub praktyki zawodowe. 

8. Ocena, o której mowa w ust. 7, powinna być odnotowana w dzienniku praktyk Słuchacza. 
9. Dyrektor może zwolnić Słuchacza z obowiązku odbycia praktyki zawodowej w całości, jeżeli Słuchacz 

przedłoży zaświadczenie wydane przez pracodawcę potwierdzające przepracowanie w zawodzie, 
okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu. 

10. Dyrektor może zwolnić Słuchacza z obowiązku odbycia praktyki zawodowej w części, jeżeli Słuchacz 
przedłoży przynajmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów: 
1) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w Szkole świadectwo uzyskania tytułu zawodowego (lub 

świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, lub świadectwo 
czeladnika albo dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza - w zawodzie 
wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci; 

2) zaświadczanie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym 
się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianego  
dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu, w którym się kształci; 

3) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające aktualne zatrudnienie w zawodzie,  
w którym się kształci lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci. 
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11. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, 
uczestniczy w tej części praktycznej nauki z jakiej nie został zwolniony. Decyzję w tej sprawie 
podejmuje Dyrektor. 

12. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 9 i 10, powinno być przedłożone Dyrektorowi. W dokumentacji 
przebiegu nauczania Słuchacza oraz na świadectwie wpisuje się „zwolniony” odpowiednio „w całości” 
lub „w części z praktycznej nauki zawodu” oraz podstawę prawną zwolnienia. 

§ 6. 
W Szkole obowiązują następujące sposoby zdawania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń: 
1) podstawą oceniania i klasyfikowania Słuchacza są egzaminy semestralne przeprowadzane  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania; 
2) do egzaminu semestralnego dopuszcza się Słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia i uzyskał  
z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne; 

3) w przypadku gdy Słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany 
wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela drugą pracę kontrolną; 

4) do egzaminu semestralnego może być również dopuszczony Słuchacz, który nie uczęszczał  
z przyczyn usprawiedliwionych na obowiązkowe zajęcia, jeżeli z wymaganych ćwiczeń i prac 
kontrolnych uzyskał oceny pozytywne; 

5) Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminów semestralnych  
w wyznaczonym terminie, zdaje te egzaminy w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez 
Dyrektora w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym, po zakończeniu semestru jesiennego 
nie później jednak niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później  
niż do dnia 15 września danego roku; 

6) Słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne w formie pisemnej z dwóch 
przedmiotów zawodowych podstawowych dla danego zawodu, zgodnie z planem nauczania. 
Wyboru tych przedmiotów dokonuje Rada Pedagogiczna; 

7) na każdy z pisemnych egzaminów semestralnych przeznacza się dwie godziny lekcyjne  
(90 minut), egzaminacyjne prace pisemne wykonuje Słuchacz na arkuszach papieru opatrzonych 
podłużną pieczęcią Szkoły. Słuchacz, który zakończył pracę pisemną, oddaje ją egzaminatorowi  
i opuszcza salę; 

8) egzaminy semestralne z zastrzeżeniem pkt.6 Słuchacz zdaje w formie ustnej lub innej ustalonej 
przez nauczyciela prowadzącego; 

9) egzaminy semestralne odbywają się według harmonogramu opracowanego przez Dyrektora; 
10) egzamin semestralny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu, który jest zobowiązany  

do sprawdzenia pracy pisemnej, sformułowania oceny oraz umożliwienia Słuchaczowi 
zapoznania się z ocenioną pracą; 

11) w szczególnych przypadkach (choroba nauczyciela, wypadek losowy) w porozumieniu  
z Dyrektorem dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu przez innego nauczyciela tego samego 
przedmiotu lub osobiście przez Dyrektora; 

12) egzaminacyjne prace pisemne Słuchaczy przechowuje się przez okres dwóch lat; 
13) Słuchacz, który zdaje egzamin ustny, losuje pytania egzaminacyjne, spośród przygotowanego 

zestawu; 
14) Słuchaczowi przysługuje określony przez prowadzącego czas na przygotowanie się  

do odpowiedzi oraz prawo korzystania ze wskazanych przez prowadzącego pomocy 
dydaktycznych; 

15) z egzaminów semestralnych sporządza się protokół; 
16) egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego; 
17) ustalona przez nauczyciela niedostateczna semestralna ocena klasyfikacyjna, może być 

zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 19 pkt. 1 rozporządzenia 
MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. (Dz.U. z 2007 nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami). 

§ 7. 
W Szkole obowiązują następujące zasady zdawania egzaminów poprawkowych: 
1) Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania semestralnej 

klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej z jednego lub dwóch obowiązkowych przedmiotów; 
2) egzaminy poprawkowe mogą być przeprowadzone po każdym semestrze, także po semestrze 

programowo najwyższym; 
3) egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne  

po zakończeniu semestru zimowego w terminie do końca lutego, lub po zakończeniu semestru 
letniego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku; 

4) egzamin poprawkowy może mieć formę zarówno pisemną jak i ustną; 
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5) egzamin poprawkowy przeprowadza się według następującej procedury: 

a. nauczyciel przeprowadzający egzamin poprawkowy przygotowuje zestaw pytań 

egzaminacyjnych, 

b. Słuchacz losuje zestaw pytań egzaminacyjnych i po czasie określonym przez nauczyciela  

na przygotowanie udziela odpowiedzi ustnej, 

c. w przypadku przeprowadzania egzaminu poprawkowego w formie pisemnej, nauczyciel 

zobowiązany jest do oceny pracy oraz umożliwienia Słuchaczowi zapoznania się z ocenioną 

pracą w ciągu pięciu dni od terminu egzaminu; 
6) z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: imię  

i nazwisko nauczyciela, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę 
ustaloną przez nauczyciela; 

7) Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym 
przez Dyrektora, nie później jednak niż do końca października – w odniesieniu do zajęć  
z semestru wiosennego oraz nie później niż do końca marca – w odniesieniu do zajęć z semestru 
jesiennego; 

8) egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których Słuchaczowi wyznaczono 
dodatkowy termin egzaminu, oraz zajęć, z których przystępuje on do egzaminu klasyfikacyjnego; 

9) w szczególnym przypadku Dyrektor może wyznaczyć Słuchaczowi na jego wniosek drugi 
egzamin poprawkowy w określonym przez niego terminie; 

10) Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr wyższy lub 
nie kończy Szkoły i jest kierowany na powtarzanie semestru. 

§ 8. 
1. Słuchacz ma prawo do wniesienia zastrzeżenia, jeżeli uzna, że semestralna ocena klasyfikacyjna 

została ustalona niezgodnie z przepisami prawa. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni 
od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje 
komisję, która przeprowadza egzamin, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala semestralną ocenę 
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Jeżeli Słuchacz, z przyczyn nieusprawiedliwionych nie 
stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie, ocena wystawiona przez nauczyciela jest ostateczna. 

3. W razie stwierdzenia, że ocena została ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
określonymi w pkt. 2, Dyrektor na piśmie informuje Słuchacza, w ciągu 3 dni od podjęcia decyzji,  
o utrzymaniu w mocy ustalonej przez nauczyciela oceny z danych zajęć edukacyjnych. Decyzja 
Dyrektora jest ostateczna. 

4. Egzamin, o którym mowa w pkt. 2, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia 
zgłoszenia zastrzeżeń. Termin egzaminu uzgadnia się ze Słuchaczem. 

5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
1) skład komisji; 
2) termin egzaminu, o którym mowa w pkt. 4; 
3) zadana (pytania) egzaminacyjne; 
4) wynik egzaminu oraz ustaloną ocenę. 

6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen Słuchacza. Do protokołu dołącza się pisemne prace 
Słuchacza i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach Słuchacza. 

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej  
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia 
zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena 
ustalona przez komisję jest ostateczna. 

§ 9. 
1. Klasyfikowanie semestralne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych Słuchacza  

z przedmiotów określonych w planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych zgodnie  
z przepisami obowiązującymi szkoły publiczne. 

2. Klasyfikowanie semestralne Słuchaczy obejmuje: 
1) ustalenie na podstawie egzaminów semestralnych listy Słuchaczy klasyfikowanych  

i nieklasyfikowanych w danym semestrze ze wszystkich przedmiotów nauczania; 
2) wyznaczenie i przeprowadzenie egzaminów poprawkowych dla Słuchaczy, którzy otrzymali 

ocenę niedostateczną oraz w terminie dodatkowym dla Słuchaczy, którzy z przyczyn 
usprawiedliwionych nie przystąpili do egzaminu w wyznaczonym terminie; 

3) zatwierdzenie wyników klasyfikacji Słuchaczy. 
3. Klasyfikowania semestralnego dokonuje Rada Pedagogiczna. 
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4. Listę Słuchaczy klasyfikowanych i nieklasyfikowanych na danym semestrze opracowuje opiekun 
semestru (Dyrektor – w przypadku braku opiekuna) i przedkłada Radzie Pedagogicznej  
do zatwierdzenia podczas posiedzenia, o którym mowa w ust. 3. 

5. Podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej, o którym mowa w ust. 3, Dyrektor przedkłada do decyzji 
Rady Pedagogicznej wnioski Słuchaczy o dopuszczenie do egzaminów w terminie dodatkowym. 

6. Termin egzaminu dodatkowego wyznacza Dyrektor. 
7. Po przeprowadzeniu egzaminów poprawkowych i w terminie dodatkowym w nowym semestrze Rada 

Pedagogiczna podczas plenarnego posiedzenia podejmuje uchwałę o wynikach klasyfikacji 
Słuchaczy dopuszczonych do tych egzaminów. 

8. Po dokonaniu klasyfikacji semestralnej podczas plenarnego posiedzenia po zakończeniu ostatniego 
egzaminu semestralnego w danym semestrze, Rada Pedagogiczna na podstawie ustalonych ocen 
decyduje o: 
1) promowaniu Słuchacza na semestr programowo wyższy; 
2) ukończeniu Szkoły przez Słuchacza. 

9. Promocję na semestr programowo wyższy otrzymuje Słuchacz, który uzyskał ze wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych w danym semestrze oceny semestralne, co najmniej dopuszczające. 

10. Słuchacz ukończył szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się semestralne 
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w semestrze programowo 
najwyższym i semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 
realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych w szkole danego typu uzyskał oceny 
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej. 

11. Opiekun semestru (Dyrektor – w przypadku braku opiekuna), po zatwierdzeniu przez Radę 
Pedagogiczną semestralnej klasyfikacji, informuje Słuchaczy o jej wynikach. 

§ 10. 
1. W Szkole dopuszcza się powtarzanie semestru oraz reaktywację na semestr. 
2. Słuchaczowi, który – po zaliczeniu danego semestru i skreśleniu z listy słuchaczy – zgłasza wniosek 

o kontynuację kształcenia w Szkole w terminie trzech lat od daty przerwania nauki, uznaje się 
zaliczony semestr i wpisuje się go na semestr, na który został promowany przed przerwaniem 
kształcenia. 

3. Słuchaczowi, powtarzającemu semestr przed upływem trzech lat od daty przerwania nauki, zalicza 
się przedmioty, z których uzyskał poprzednio ocenę klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej  
i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia. 

4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 3, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się 
odpowiednio „zwolniony/a z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawną zwolnienia. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Słuchacza ponownie wpisuje się na listę słuchaczy oraz 
zakłada mu się nowy arkusz ocen, do którego dołącza się odpis poprzedniego arkusza ocen. 

6. Do nowego arkusza ocen oraz do dzienników lekcyjnych przepisuje się oceny z zaliczonych  
na poprzednim semestrze przedmiotów. 

7. W przypadku, gdy Słuchacz kontynuuje naukę po przerwie, dłuższej niż 3 lata stosuje się 
odpowiednio przepisy z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 
roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia  
z jednych typów szkół do innych (Dz.U. 2004 roku nr 26, poz. 232 z późniejszymi zmianami). 

§ 11. 
1. Słuchaczowi, który w okresie trzech lat przed podjęciem nauki w Szkole zdał egzamin eksternistyczny 

z programu nauczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 
nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z uczęszczania na nie. Zwolnienie może dotyczyć 
semestru, kilku semestrów lub całego cyklu kształcenia, odpowiednio do zakresu programu 
nauczania zajęć edukacyjnych zdanych w formie egzaminu eksternistycznego. 

2. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się 
„zwolniony/a z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawną zwolnienia. Zwolnienie 
jest równoznaczne z otrzymaniem oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej  
z oceną uzyskaną w wyniku egzaminu eksternistycznego. 

3. Podstawą przyjęcia Słuchacza do Szkoły na semestr programowo wyższy jest wpis w indeksie, 
potwierdzający ukończenie semestru programowo niższego, albo zdanie egzaminu eksternistycznego 
z obowiązujących zajęć edukacyjnych, stanowiących podbudowę semestru programowo wyższego. 

4. W uzasadnionych przypadkach na semestr programowo wyższy, za zgodą Dyrektora może zostać 
przyjęty Słuchacz, który nie przystąpił do egzaminu eksternistycznego z jednego lub dwóch 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, stanowiących podbudowę semestru programowo wyższego, 
lecz udokumentował swoją wiedzę z zakresu semestru programowo niższego. W takim przypadku 
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Słuchacz jest zobowiązany do zdania egzaminów klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych semestru 
niższego z części lub w całości z przedmiotów obowiązkowych na następujących warunkach: 
1) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w formie ustnej  

lub pisemnej, w zależności od ustaleń poczynionych przez danego nauczyciela w uzgodnieniu  
z Dyrektorem; 

2) nauczyciel przeprowadzający egzamin klasyfikacyjny przygotowuje zestaw pytań 
egzaminacyjnych; 

3) w przypadku przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego w formie pisemnej, nauczyciel 
zobowiązany jest do oceny pracy oraz umożliwienia Słuchaczowi zapoznania się z ocenioną 
praca; 

4) w przypadku przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego w formie ustnej, Słuchacz losuje 
zestaw pytań egzaminacyjnych i po czasie wyznaczonym przez nauczyciela na przygotowanie 
się do odpowiedzi udziela tej odpowiedzi; 

5) z egzaminów klasyfikacyjnych sporządza się protokół. 
§ 12. 

1. W Szkole promowanie Słuchacza odbywa się po każdym semestrze, pod warunkiem spełnienia 

wymogów określonych w pkt. 2 i 3. 

2. Podstawą promowania Słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego 

Szkoły są pozytywne oceny klasyfikacyjne. 

3. Warunkiem koniecznym dla uzyskania promocji na semestr wyższy lub ukończenia Szkoły przez 

Słuchacza jest uzyskanie pozytywnych ocen klasyfikacyjnych ze wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych w danym semestrze lub w danym cyklu kształcenia. 
§ 13. 

1. Ustala się następujące zasady ukończenie Szkoły: 
1) Słuchacz kończy Szkołę, jeżeli na zakończenie semestru programowo najwyższego uzyskał  

ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny 
niedostatecznej. Absolwentowi wydaje się świadectwo ukończenia Szkoły. 

2) Słuchacz, który ponadto przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i złożył 
go z wynikiem pozytywnym, otrzymuje dyplom z przyznanym tytułem zawodowym technika; 

3) Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 
regulują odrębne przepisy. 

§ 14. 
1. Po zakończeniu cyklu nauczania i zaliczeniu wszystkich przedmiotów Słuchacz może złożyć egzamin 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 
2. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości  

i umiejętności z zakresu danego zawodu określonych w standardzie wymagań ustalonym przez 
Ministra Edukacji Narodowej. Egzamin ten, zwany również egzaminem zawodowym, jest egzaminem 
komisyjnym zewnętrznym, posiadającym formę określoną przez Państwową Centralną Komisję 
Egzaminacyjną. 

3. Egzamin przygotowują, organizują i przeprowadzają Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. 
4. Egzamin zawodowy przeprowadzany jest raz w ciągu roku szkolnego, a jego termin, procedurę  

i harmonogram ustalą dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 
5. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie przez Słuchacza Szkoły i otrzymanie 

świadectwa ukończenia oraz złożenie do Dyrektora, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pisemnej 
deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego. 

6. Absolwent, który zda egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe uzyskuje odpowiedni tytuł 
zawodowy. 

§ 15. 
1. Pod koniec każdego roku szkolnego dokonywana jest ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu 

Oceniania, Klasyfikowania i Promowania Słuchaczy na podstawie pomiaru dokonanego poprzez 
ankiety skierowane do nauczycieli i Słuchaczy. 

2. Ewaluacji Systemu dokonuje Rada Pedagogiczna po zakończeniu roku szkolnego. 
3. W trakcie całego roku szkolnego nauczyciele wpisują do zeszytu ewaluacji uwagi i spostrzeżenia 

odnośnie funkcjonowania Systemu 
§ 16. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Systemem, w razie sporów rozstrzyga Dyrektor. 
 

 

ZA ORGAN PROWADZĄCY 

R E K T O R 
Dr Andrzej ZDUNIAK 


