
Procedury określające warunki i sposób przeprowadzania egzaminu 

semestralnego , egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości 

i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny 

klasyfikacyjnej w okresie ograniczania funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty 

1. Podstawą oceniania słuchacza w szkole dla dorosłych kształcącej 

w formie  zaocznej są egzaminy semestralne przeprowadzane 

z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych 

w szkolnym planie nauczania. 

2. Egzaminy   semestralne odbywają się zgodnie z harmonogramem 

egzaminów   semestralnych zamieszczonym na stronie internetowej 

szkoły   

3. Nauczyciel na początku semestru  przygotowuje zagadnienia 

egzaminacyjne   z danego przedmiotu    oraz pomocnicze  materiały 

edukacyjne  na dany semestr  -  zagadnienia umieszczane są na stronie 

internetowej szkoły  

4. Egzamin semestralny z poszczególnych zajęć edukacyjnych 

przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu.  

5. Wszystkie egzaminy semestralne z poszczególnych obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania słuchacz 

składa  w formie  pisemnej za pomocą  poczty elektronicznej.  

6. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na 

obowiązkowe konsultacje co najmniej 50% obecności( do czasu 

wprowadzenia nowej organizacji kształcenia 12,03.2020 r) oraz uzyskał z 

wymaganych ćwiczeń i obowiązkowych  prac kontrolnych oceny, co 

najmniej dopuszczające. 

7. W dniu egzaminu i o określonej godzinie  nauczyciel danego przedmiotu 

przesyła drogą  e- mailową   na adres e-mailowy słuchacza zadania 

egzaminacyjne z odpowiednią instrukcja postępowania  - wskazując 

dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania 

8.  Korespondencja odbywa się za pośrednictwem służbowych skrzynek 

elektronicznych szkoły lub nauczyciela na adres wskazany i potwierdzony 

przez słuchacza 

9.  Nauczyciel w korespondencji e-mailowej ze słuchaczem potwierdza fakt 

przyjęcia przez słuchacza zestawu egzaminacyjnego. 

10.  Egzamin przeprowadzany jest w formie elektronicznej  z zachowaniem  

samodzielności pracy słuchacza  gdy jest to niemożliwe np. w przypadku 

uczniów nie posiadających narzędzi informatycznych i dostępu do sieci, 

w sytuacjach szczególnych egzamin przeprowadzony może być w formie 



zadań drukowanych i przesłanych drogą pocztową lub może odbyć się na 

terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu wszelkich środków 

bezpieczeństwa.  

11. Rozwiązane zadania egzaminacyjne  podpisane przez słuchacza , słuchacz 

zgodnie z odpowiednią instrukcja postępowania przesyła drogą e-mailową 

na skrzynkę podawczą  nauczyciela  

12.  W przypadku braku możliwości przystąpienia do egzaminu ze względu 

na stan zdrowia słuchacz informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając 

skan zaświadczenia lekarskiego pod wskazany 

adres mailowy  szkoły  z.halej@.pl        

 

13.  Dyrektor szkoły uzgadnia dodatkowy termin egzaminu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami 

14.  Zadania rozwiązywane elektronicznie drukuje się i stanowią one 

dokumentację przebiegu nauczania słuchacza, jak również podlegają 

archiwizacji elektronicznej 

15.  Procedury przeprowadzania egzaminów poprawkowych są analogiczne 

do egzaminu semestralnego 

16.  W przypadku zastrzeżeń słuchacza  co do zgodności z prawem 

i procedurą wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

słuchacz  ma prawo w ciągu dwóch dni od klasyfikacji w formie 

elektronicznej – e-mailowej  zgłosić swoje zastrzeżenia na adres   

e-mailowy szkoły     z.halej@.pl 

17.  Dyrektor sprawdza czy ocena została wystawiona zgodnie z prawem – 

trybem ustalania oceny, a w przypadku stwierdzenia naruszeń 

formalnych, powołuje komisję do przeprowadzenia w formie 

elektronicznej, a w sytuacjach szczególnych w formie zadań 

drukowanych i przesłanych drogą pocztową lub tradycyjnie na terenie 

szkoły po wcześniejszym ustaleniu wszelkich środków bezpieczeństwa, 

sprawdzianu w celu ustalenia właściwej oceny z zajęć edukacyjnych.   

18. Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna w Niepublicznym Liceum 

Ogólnokształcącym dla Dorosłych    w Zamościu  dla kl. III, słuchaczy 

kończących szkołę odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2020 roku    
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