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ROK SZKOLNY 2019/2020 

Zasady funkcjonowania systemu zaocznego: 

• Podstawą oceniania słuchacza w szkole zaocznej są egzaminy semestralne 

przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych 

w szkolnym planie nauczania. 

• Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na 

obowiązkowe konsultacje co najmniej 50% obecnosci oraz uzyskał z wymaganych 

ćwiczeń i prac kontrolnych oceny co najmniej dopuszczające. 

• Praca kontrolna z informatyki lub z technologii informacyjnej ma formę zadania 

praktycznego. 

• Słuchacze składają prace kontrolne zgodnie z harmonogramem podanym na początku 

każdego semestru. 

• Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić prace w ciągu dwóch tygodni, zrecenzować i 

udostępnić słuchaczom do wglądu. 

• Słuchaczowi powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki 

zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio 

semestralną ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej, i zwalnia się go z 

obowiązku uczęszczania na te zajęcia. 

• Słuchaczowi, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem nauki w szkole zdał egzaminy 

eksternistyczne z zakresu poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z 

obowiązku uczęszczania na nie. 

• W przypadku zwolnienia w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony 

z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawną zwolnienia. Zwolnienie 

jest równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć 

edukacyjnych zgodnej z oceną już uzyskaną.  

• Przyjmuje się sześciostopniową skalę ocen i przyporządkowane jej ogólne kryteria 

oceniania oraz zasady zapisywania stopni: 

o stopień celujący (oznaczenie cyfrowe: 6) otrzymuje słuchacz, którego 

wiadomości i umiejętności wykraczają poza wymagania edukacyjne z danych 

zajęć edukacyjnych na danym etapie ich planowej realizacji, który poprawnie 

(bezbłędnie) oraz sprawnie (pewnie i szybko) wykonuje skomplikowane 

zadania z programu tych zajęć, 

o 2) stopień bardzo dobry (oznaczenie cyfrowe: 5) otrzymuje słuchacz, którego 

wiadomości i umiejętności odpowiadają wymaganiom edukacyjnym z danych 

zajęć edukacyjnych na danym etapie ich planowej realizacji, który 

samodzielnie i bez poważniejszych błędów wykonuje zadania z programu tych 

zajęć o znacznym stopniu trudności, 

o stopień dobry (oznaczenie cyfrowe: 4) otrzymuje słuchacz, którego 

wiadomości i umiejętności w stopniu nieznacznym nie odpowiadają 

wymaganiom edukacyjnym z danych zajęć edukacyjnych na danym etapie ich 

planowej realizacji, który z nieznaczną pomocą nauczyciela wykonuje zadania 

z programu tych zajęć o średnim stopniu trudności, 

o stopień dostateczny (oznaczenie cyfrowe: 3) otrzymuje słuchacz, którego 

wiadomości i umiejętności w stopniu znacznym nie odpowiadają wymaganiom 

edukacyjnym z danych zajęć edukacyjnych na danym etapie ich planowej 



realizacji, który ze znaczną pomocą nauczyciela wykonuje jedynie proste 

zadania z programu tych zajęć, 

o stopień dopuszczający (oznaczenie cyfrowe: 2) otrzymuje słuchacz, którego 

wiadomości i umiejętności w stopniu więcej niż znacznym nie odpowiadają 

wymaganiom edukacyjnym z danych zajęć edukacyjnych na danym etapie ich 

planowej realizacji, który z więcej niż znaczną pomocą nauczyciela wykonuje 

jedynie najprostsze zadania z programu tych zajęć lub wobec którego obniżono 

wymagania dostosowując je do jego indywidualnych możliwości 

psychofizycznych zgodnie z § 4 , 

o stopień niedostateczny (oznaczenie cyfrowe: 1) otrzymuje słuchacz, którego 

wiadomości i umiejętności nie odpowiadają wymaganiom edukacyjnym z 

danych zajęć edukacyjnych na danym etapie ich planowej realizacji w stopniu 

rażącym, uniemożliwiającym wykonywanie nawet najprostszych zadań z 

programu tych zajęć z więcej niż znaczną pomocą nauczyciela, 

 

Egzaminy semestralne: 

• Egzaminy semestralne przeprowadza się na koniec semestru – po zakończeniu zajęć w 

semestrze, w czasie sesji egzaminacyjnej, której terminarz podaje się do wiadomości 

słuchaczy co najmniej na dwa tygodnie przed jej rozpoczęciem na tablicy ogłoszeń. 

• Do egzaminu semestralnego w szkole zaocznej dopuszcza się słuchacza, który 

uczęszczał na obowiązkowe konsultacje w wymiarze  minimum 50%  obecności  oraz 

uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny co najmniej dopuszczające. 

Do egzaminu semestralnego w szkole zaocznej może być również dopuszczony 

słuchacz, który nie uczęszczał z przyczyn usprawiedliwionych na obowiązkowe 

konsultacje, jeżeli z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał oceny co 

najmniej dopuszczające. 

• Słuchacz szkoły zaocznej, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do 

egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie 

dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

• Termin dodatkowy, o którym mowa w ust. 4, wyznacza się po zakończeniu semestru 

jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego 

nie później niż do dnia 31  sierpnia . 

• W szkole zaocznej egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego i 

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

edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej. 

• Oceny z części pisemnej i części ustnej egzaminów semestralnych, o których mowa w 

ust.6, ustala się według skali, o której mowa w pkt 1. 

• W szkole zaocznej egzamin semestralny z zajęć praktycznych, informatyki i 

technologii informacyjnej ma formę zadania praktycznego. 

• Egzamin semestralny przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. 

• Egzaminy pisemne słuchacze wykonują na kartach papieru opatrzonych podłużną 

pieczęcią szkoły. 

• Słuchacz przystępujący do egzaminu semestralnego w formie ustnej ma 15 minut na 

przygotowanie się do odpowiedzi oraz nie więcej niż 15 minut na udzielenie 

odpowiedzi. 

• Słuchacz udziela odpowiedzi na wylosowany zestaw pytań. Zamiana wylosowanego 

zestawu pytań jest niemożliwa. 



• Liczba zestawów pytań musi być większa od liczby zdających. 

• Słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeśli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, 

uzyskał semestralne oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej. 

• Słuchacz kończy szkołę ponadgimnazjalną, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej, na 

którą składają się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych uzyskane w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne 

oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się w semestrach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał 

oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

• Po spełnieniu punktu 15 słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły danego 

typu.  

Egzaminy poprawkowe: 

• Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku 

uzyskania niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z jednych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

• Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze. 

• Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne po 

zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego i po zakończeniu 

semestru wiosennego w terminie do 31 sierpnia. 

• Egzamin poprawkowy z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z 

części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzamin 

poprawkowy zdaje się w formie ustnej. 

• Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji na semestr 

programowo wyższy i może  powtarzać semestr. 

• Słuchacz, 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 w 

semestrze jesiennym i nie później niż do końca marca w semestrze wiosennym. 

• Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi 

wyznaczono dodatkowy termin egzaminu semestralnego, oraz zajęć edukacyjnych, z 

których przystępuje on do egzaminu klasyfikacyjnego. 

• Z przeprowadzonych egzaminów poprawkowych sporządza się protokół i 

przechowuje w dokumentacji szkoły.  

Zwolnienie z egzaminu: 

• Słuchacz szkoły zaocznej może być zwolniony z części ustnej egzaminu 

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

bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach, a z wymaganych prac 

kontrolnych uzyskał oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego 

systemu oceniania. 

• Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu 

semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny 

klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej egzaminu semestralnego. 

 


