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Załącznik do statutu  

Szkoły Policealnej dla Dorosłych  

w Zambrowie ZDZ w Białymstoku  

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO),  

klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów 

w  Szkole Policealnej dla Dorosłych w Zambrowie  

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku 

 
 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1.       Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: 

1)      I semestr - trwa od 1 września do dnia poprzedzającego rozpoczęcie ferii zimowych; 

2)      II semestr - trwa od 1 dnia po feriach zimowych do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych. 

2.      Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza. 

3.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu 

i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości i umiejętności w stosunku do 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. 

4. W szkole dla dorosłych nie ocenia się zachowania słuchacza. 

5. Słuchacz promowany jest po każdym semestrze. 

6. 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 mu informacji o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania swojego rozwoju; 

4)      motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce; 

5)     dostarczanie nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz szczególnych 

uzdolnieniach słuchacza; 

6)     umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

 

Postanowienia szczegółowe 
§ 2 

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

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez słuchacza semestralnych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania;  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy. 

2. Słuchacz w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 

2) klasyfikacyjne: semestralne oraz końcowe. 

3. Słuchacz podlega klasyfikacji semestralnej oraz końcowej. 

4. Klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych słuchacza  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym semestrze oraz ustaleniu semestralnych ocen 

klasyfikacyjnych z tych zajęć. 

5. Na klasyfikację końcową składają się semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych ustalone w semestrze programowo najwyższym oraz semestralne oceny 
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klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się  

w semestrach programowo niższych w szkole danego typu. 

6. Nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić: ustnie przy odpowiedziach ustnych; pisemnie 

przy pracach pisemnych. 

7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace słuchacza są mu udostępniane do wglądu bezpośrednio po 

ich sprawdzeniu. Natomiast inna dokumentacja dotycząca oceniania słuchacza jest udostępniana 

do wglądu na jego pisemny wniosek. W odpowiedzi na wniosek dyrektor szkoły, w porozumieniu 

ze słuchaczem, ustala szczegółowe zasady udostępnienia dokumentacji. 

§ 3 

1. Oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne semestralne i końcowe z zajęć edukacyjnych ustala się 

w stopniach według następującej skali: 

 

stopień oznaczenie 

cyfrowe 

skrót 

(dotyczy ocen bieżących) 

 celujący 6 cel 

bardzo dobry 5 bdb 

dobry 4 db 

dostateczny 3 dst 

dopuszczający 2 dop 

niedostateczny 1 ndst 

  

2. Ocena ustalona w stopniu niedostatecznym jest oceną negatywną. Oceny ustalone w pozostałych  

stopniach, zgodnie z ust. 1, są ocenami pozytywnymi. 

Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie (+) lub (-). Nie dotyczy to oceny celującej 

 i niedostatecznej. 

3. Oceny klasyfikacyjne semestralne z zajęć edukacyjnych według skali, o której mowa w ust. 1, 

ustala się po każdym semestrze. W semestrze programowo najwyższym słuchacz podlega 

klasyfikacji końcowej. 

4. W ocenianiu bieżących i klasyfikacyjnych osiągnięć edukacyjnych słuchacza ustala się następujące 

kryteria: 

1)      stopień celujący (6)-uzyskuje słuchacz, który: 

a) posiadł pełną wiedzę i umiejętności określone w programie nauczania zajęć edukacyjnych 

wynikających ze szkolnego planu nauczania danego oddziału, 

b)     biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danego oddziału, 

proponuje rozwiązania nietypowe,  

c) wykazuje się dużą systematycznością, zdyscyplinowaniem, pracowitością, 

d) twórczo rozwija własne uzdolnienia. 

2)      stopień bardzo dobry (5)-uzyskuje słuchacz, który: 

a) opanował prawie pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania 

przedmiotu w danym oddziale, 

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,  

c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych  

i nietypowych sytuacjach, 

d) chętnie sam poszukuje nowych źródeł wiedzy. 

3)      stopień dobry (4)-uzyskuje słuchacz, który: 

a) nie opanował w pełni wymagań określonych programem nauczania danych zajęć 

edukacyjnych, ale opanował je w stopniu znacznie przekraczającym wymagania  

na poziomie podstawowym, 

b) poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie 

typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, potrafi wyciągać proste wnioski, 
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c) wykonuje zadania w terminie określonym przez nauczyciela, a także uzupełnia 

ewentualne braki. 

4)      stopień dostateczny (3)-uzyskuje słuchacz, który: 

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania z danych zajęć 

edukacyjnych na poziomie podstawowym, czyli zapamiętuje wiadomości, potrafi  

je nazwać, wymienić, zdefiniować, 

b) umie zastosować wiadomości zdobyte na zajęciach w sytuacjach typowych i rozwiązywać 

zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności wg poznanego wzorca, 

c) opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym dalszy rozwój 

edukacyjny, ale jest zbyt mało samodzielny. 

5)      stopień dopuszczający (2)-uzyskuje słuchacz, który: 

a) wykazał się opanowaniem treści koniecznych do dalszej edukacji, czyli zapamiętuje 

wiadomości, umie je nazwać, wymienić, zdefiniować, jednak może mylić i zniekształcać 

pojęcia,  

b) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, ale braki te 

nie przekreślają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy, 

c) rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne 

o niewielkim stopniu trudności. 

6)      stopień niedostateczny (1)-uzyskuje słuchacz, który: 

a)     nie opanował wiadomości i umiejętności koniecznych, a braki w wiadomościach  

i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danych zajęć 

edukacyjnych, 

b)     nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu 

trudności. 

5. W przypadku pisemnych sprawdzianów wiadomości słuchaczy dopuszcza się ocenianie punktowe. 

Przełożenie punktów na oceny według skali, o której mowa w ust. 1 jest następujące: 

   0-30 % punktów – stopień niedostateczny 

  31-50% punktów – stopień dopuszczający 

  51-75% punktów – stopień dostateczny 

  76-90% punktów – stopień dobry 

  91-99% punktów – stopień bardzo dobry 

     100% punktów – stopień celujący 

6. W miarę potrzeby skalę procentową można uszczegółowić mając na uwadze wystawianie ocen  

ze znakiem (+) lub (-). Nie dotyczy to jednak przedziału procentowego na stopień niedostateczny. 

7. Szczegółowe kryteria wymagań w zakresie danych zajęć edukacyjnych określają Przedmiotowe 

Systemy Oceniania (PSO), które opracowują nauczyciele uczący danego przedmiotu. 

8. Wystawiane oceny są jawne dla słuchacza. 

§ 4 

1. Semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się po przeprowadzeniu egzaminów semestralnych 

z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Egzaminy te przeprowadza się po 

zrealizowaniu godzin przeznaczonych w danym semestrze na obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

Harmonogram przeprowadzania egzaminów semestralnych ustala dyrektor szkoły. 

2. Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne, którzy na początku każdego semestru informują słuchaczy o terminach 

przeprowadzania tych egzaminów. 

3. 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. 

4. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z zajęć edukacyjnych, ma możliwość jej 

poprawy. Szczegółowe zasady poprawiania ocen negatywnych uzyskanych przez słuchacza 

określają Przedmiotowe Systemy Oceniania.  

5. Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący poszczególne 

zajęcia edukacyjne informują ustnie słuchaczy o spełnieniu przez nich, bądź nie, warunków 
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dopuszczenia do egzaminów semestralnych. Obowiązkiem każdego słuchacza jest pozyskanie 

tych informacji oraz zastosowanie się do uwag nauczyciela. 

6. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który z  przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił  

do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie 

dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

7. Termin dodatkowy, o którym mowa w ust. 6, wyznacza się po zakończeniu zajęć dydaktycznych 

w semestrze jesiennym nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu zajęć dydaktycznych 

w semestrze wiosennym nie później niż do dnia 31 sierpnia. 

8. W szkole policealnej dla dorosłych słuchacz przystępuje w każdym semestrze do egzaminów 

semestralnych, w formie pisemnej, z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla 

zawodu, w którym się kształci.  

9. Wyboru przedmiotów zawodowych, o których mowa w ust. 8, dokonuje rada pedagogiczna. 

Informację o wybranych przedmiotach podaje się do wiadomości słuchaczy na pierwszych 

zajęciach w każdym semestrze. 

10. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne przeprowadza się w formie ustnej. 

Egzamin semestralny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego 

praktycznego ma formę zadania praktycznego.  

11. W ciągu jednego dnia sesji egzaminacyjnej mogą odbyć się najwyżej dwa egzaminy. 

12. Egzamin semestralny w formie pisemnej przeprowadza się na podstawie zadań przygotowanych 

przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Słuchacze wykonują te zadania na 

kartkach papieru opatrzonych podłużną pieczęcią szkoły. 

13. Na każdy z pisemnych egzaminów semestralnych przeznacza się dwie godziny lekcyjne. 

14. 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. Zmiana wylosowanego zestawu jest niedozwolona. 

15. Słuchaczowi przysługuje 15 min. na przygotowanie się do odpowiedzi. 

16. Egzamin semestralny w formie zadania praktycznego przeprowadza się na podstawie zadań 

przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Słuchacz wykonuje 

jedno wylosowane zadanie. 

17. Z przeprowadzonego egzaminu semestralnego (egzaminu semestralnego w terminie 

dodatkowym) sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin; 

3) datę przeprowadzenia egzaminu; 

4) imiona i nazwiska słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu; 

5) oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych słuchaczy. 

18. Do protokołu, o którym mowa w ust. 17, 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. 

19. Protokoły z egzaminów semestralnych przechowuje się w dokumentacji szkoły do czasu 

ukończenia lub opuszczenia szkoły przez słuchacza. 

20. Ustalona przez nauczyciela semestralna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem §5 ust.1 oraz §6 ust.1. 

21. Kontrolę nad prawidłowością przeprowadzania egzaminów semestralnych sprawuje dyrektor 

szkoły. 
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§ 5 

1. Słuchacz szkoły dla dorosłych, 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. Egzamin poprawkowy ma formę 

egzaminu semestralnego. 

2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze. 

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze jesiennym nie później niż do końca 

lutego lub po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze wiosennym nie później niż do dnia 31 

sierpnia. 

4. Semestralna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku 

egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem §6 ust. 1. 

5. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół. Zasady sporządzania protokołu są takie same, 

jak przy egzaminie semestralnym. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza. 

6. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr programowo 

wyższy. 

§ 6 

1. Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że semestralna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 

ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później 

jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia semestralnych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje 

komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza, w formie pisemnej 

i ustnej, oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

Egzamin z zajęć praktycznych ma formę zadań praktycznych. 

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły uzgadnia ze słuchaczem. 

Sprawdzian ten przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

4. W skład komisji, o której mowa w ust. 2, wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący 

komisji, 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 

na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje  

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Ustalona przez komisję semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być 

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

niedostatecznej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §5 ust. 1. 

7. Ze sprawdzianu  wiadomości i umiejętności słuchacza sporządza się protokół, zawierający  

w szczególności: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności; 

4) imię i nazwisko słuchacza; 

5) zadania sprawdzające; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

       Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza. 
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8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się odpowiednio pisemne prace słuchacza, zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach słuchacza i zwięzłą informację o wykonaniu przez słuchacza 

zadania praktycznego. 

9. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa 

w ust. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu ze słuchaczem. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych uzyskanej 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 jest ostateczna. 

§ 7 

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

obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne semestralne oceny klasyfikacyjne. 

2. Słuchacza, 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, na pisemny wniosek słuchacza, 

może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru. Wniosek 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. Słuchacz może powtórzyć semestr jeden raz w okresie 

kształcenia w danej szkole. 

4. Dyrektor szkoły może zwolnić słuchacza powtarzającego semestr z realizacji obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych, z których uzyskał poprzednio pozytywną semestralną ocenę klasyfikacyjną. 

5. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 4, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje 

się odpowiednio "zwolniony" lub „zwolniona” 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. 

§ 8 

Słuchacz kończy szkołę dla dorosłych, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne. 

§ 9 

Słuchacz szkoły ma możliwość przystąpienia do egzaminu/egzaminów zawodowych przed 

Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Zasady i warunki przystąpienia do egzaminu określają procedury 

organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opracowane 

przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na podstawie stosownych rozporządzeń MEN. 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, 

zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz 

rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 
2. Wewnątrzszkolny system oceniania został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną  

w dniu ............................... i obowiązuje od dnia 01.09.2015r. 

 


