
Wewnątrzszkolny System Ocenienia  

dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

 

§ 85-92 Uchylone 

 

Dodać: 

 

§ 85 a 

 
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują słuchaczy o:  

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych semestralnych 

ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.  

 

2. Nauczyciel zajęć edukacyjnych podaje słuchaczom:  

1) do końca września- plan prac kontrolnych na pierwszy semestr;  

2) do końca lutego- plan prac kontrolnych na semestr drugi;  

3) zasady poprawiania prac kontrolnych oraz sposób poprawiania ocen negatywnych;  

4) ewentualne zmiany w planie prac kontrolnych nauczyciel konsultuje ze słuchaczami.  

 

§ 86 a 

 

W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się.  

 

§ 87 a 

 

1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych według skali, o której mowa w § 76 ust. 1  

i kryteriach, o których mowa w § 76 ust. 3, ustala się po każdym semestrze. Oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią podstawę do promowania 

słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.  

2. Słuchacz promowany jest po każdym semestrze.  

 

§ 88 a 

 

1. W szkole dla dorosłych słuchacz podlega klasyfikacji: 

1) semestralnej; 

2) końcowej. 

2. Semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się po przeprowadzeniu egzaminów semestralnych 

z poszczególnych zajęć edukacyjnych.  

3. Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne.  

4. Na klasyfikację końcową składają się:  

1) semestralne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w semestrze 

programowo najwyższym;  

2) semestralne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła 

się w semestrach programowo niższych.  

5. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w semestrze programowo najwyższym. 

 

 



§ 89 a 

 

1. Podstawą klasyfikowania słuchacza są egzaminy semestralne przeprowadzane  

z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania na dany rok szkolny. 

2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na poszczególne 

zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze, w wymiarze co najmniej połowy czasu, 

przeznaczonego na każde z tych zajęć oraz otrzymał z co najmniej połowy prac kontrolnych 

oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 

3. Pracę kontrolną słuchacz może poprawiać tylko raz. 

4. Praca kontrolna może mieć formę: 

1) pracy pisemnej;  

2) odpowiedzi ustnej; 

3) pracy zespołowej lub indywidualnej podczas zajęć. 

5. Na wniosek słuchacza pisemne prace kontrolne udostępniane są mu do wglądu w obecności 

nauczyciela danych zajęć edukacyjnych.  

6. Prace kontrolne z danego semestru przechowywane są przez nauczyciela danych zajęć 

edukacyjnych do 7 dni od jego zakończenia. 

7. Egzaminy semestralne odbywają się w dwóch ostatnich tygodniach poprzedzających radę 

klasyfikacyjną, wg szkolnego harmonogramu organizacji roku szkolnego ogłoszonego przez 

dyrektora na każdy rok szkolny (nie później niż do 15 września danego roku szkolnego).  

8. Egzamin semestralny z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki 

przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.   

9. Egzamin semestralny z pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przeprowadza się 

w formie pisemnej lub ustnej. Formę egzaminu wybiera nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne. 

10. Wykaz, terminy i formy obowiązkowych egzaminów semestralnych publikuje się na 

stronie internetowej szkoły (w podzakładce Liceum dla Dorosłych), na początku każdego 

semestru. 

11. Na wniosek słuchacza pisemne prace egzaminacyjne udostępniane są mu do wglądu  

w obecności nauczyciela przeprowadzającego egzamin.  

 

§ 90 a 

 

1. Na miesiąc przed terminem egzaminów semestralnych, nauczyciele prowadzący 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne sporządzają wykaz słuchaczy dopuszczonych do egzaminu  

z tych zajęć. 

2. Wykaz osób dopuszczonych do egzaminu dostępny jest dla słuchaczy w sekretariacie 

szkoły. 

3. W przypadku, gdy słuchacz przystępuje do egzaminu przeprowadzanego w formie 

pisemnej i w formie ustnej, oceną semestralną jest wyższa z uzyskanych przez słuchacza 

ocen.  

4. Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, w ciągu 2 dni roboczych od dnia 

zakończenia zajęć edukacyjnych w danym semestrze, jeżeli uzna, że semestralna ocena 

klasyfikacyjna z tych zajęć została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania ocen. 

5. Słuchacz 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, o którym mowa w ust. 5 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. 

7. Z egzaminu semestralnego (ZAŁĄCZNIK 90a.7.1), egzaminu semestralnego w terminie 

dodatkowym (ZAŁĄCZNIK 90a.7.2) oraz egzaminu poprawkowego (ZAŁĄCZNIK 90a.7.3) 

sporządza się protokół wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej szkoły  

(w podzakładce Liceum dla Dorosłych). 

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się: 

1) prace egzaminacyjne słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie pisemnej; 

2) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zestawy zadań – w przypadku egzaminu 

w formie ustnej. 

9. Protokoły przechowywane są w sekretariacie szkoły zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

10. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego 

w ustalonym terminie, składa w ciągu 3 dni od daty egzaminu, na którym był nieobecny,  

wniosek (ZAŁĄCZNIK 90a.10.1) do dyrektora szkoły o wyznaczenie dodatkowego terminu 

egzaminu (wniosek do pobrania na stronie internetowej szkoły, w podzakładce Liceum dla 

Dorosłych). 

 

§ 91 a 

 

1. Słuchacz, który w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał negatywną semestralną ocenę 

klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić 

do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 

2.  Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne:  

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. 

3. Terminy egzaminów poprawkowych są publikowane na stronie internetowej szkoły,  

w podzakładce Liceum dla Dorosłych. 

4. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego nauczyciel sporządza protokół 

(ZAŁĄCZNIK 90a.7.3) wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej szkoły  

(w podzakładce Liceum dla Dorosłych). 

5. Do protokołu dołącza się:  

1) prace egzaminacyjne słuchaczy, w przypadku egzaminu w formie pisemnej;  

2) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zestawy zadań, w przypadku egzaminu  

w formie ustnej.  

6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza.  

7. Semestralna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalona  

w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 91 a ust. 8. 

8. Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, w ciągu 5 dni roboczych od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, jeżeli uzna, że semestralna ocena klasyfikacyjna 

z tego egzaminu została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania ocen. 

9. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje 

promocji na semestr programowo wyższy.  

 

§ 92 a 

 

1. Słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne semestralne oceny klasyfikacyjne. 



2. Słuchacz 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, na pisemny wniosek słuchacza (ZAŁĄCZNIK 

92a.3.1) , dyrektor szkoły może wyrazić zgodę słuchaczowi na powtarzanie semestru. 

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

4. Wniosek, o którym mowa w ust.3, słuchacz 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. Niepełnoletni słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie otrzymał promocji na semestr 

programowo wyższy, powtarza ten semestr. 

6. Słuchacz kończy liceum ogólnokształcące dla dorosłych jeżeli w wyniku klasyfikacji 

końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe 

oceny klasyfikacyjne.  

 


