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Rozdział 1 

Nazwa i typ szkoły 

 

§ 1 
1. Statut określa cele i zasady organizacji pracy w gimnazjum. 
2. Pełna nazwa szkoły brzmi: Gimnazjum Nr 1 dla Dorosłych w Zabrzu, z siedzibą 

przy ul. 3 Maja 95 w Zabrzu (zwana w dalszym ciągu szkołą); na podstawie 
Uchwały Nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 14 lutego 2011 r. 

3. Podstawą prawną działalności szkoły jest Uchwała Nr XXVII/410/2000 z dnia  
18 grudnia 2000 r. Rady Miejskiej w Zabrzu oraz niniejszy statut. 

4. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Zabrze, a organem nadzorującym 
Śląski Kurator Oświaty. 

5. Szkoła jest szkołą publiczną, finansowaną na zasadach jednostki budżetowej. 
6. Szkoła kształci w 3 letnim cyklu, w systemie zaocznym, absolwentów 6-letniej 

szkoły podstawowej. 
 
 
 

Rozdział 2 

Cele i zadania szkoły 

 
§ 2 

Gimnazjum nr 1 dla Dorosłych realizuje cele i zadania określone w ustawie 
o systemie oświaty  oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie,  
a w szczególności: 
 
1. Nadrzędną ideą szkoły jest dobro słuchacza. 
2. Celem szkoły jest zapewnienie słuchaczom pełnego rozwoju intelektualnego, 

psychofizycznego i moralnego, w warunkach poszanowania ich godności oraz 
wolności światopoglądowej i wyznaniowej. Szkoła stara się również zapewnić 
słuchaczom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniem, 
demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej (m.in. poprzez stałe 
kontakty ze Strażą Miejską i Policją, informowanie o przepisach BHP). 

3. Szkoła umożliwia słuchaczom zdobywanie wykształcenia potrzebnego 
do podjęcia dalszego kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej oraz stwarza 
warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. 

4. Szkoła umożliwia słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych 
do zdania egzaminu gimnazjalnego i uzyskania świadectwa ukończenia szkoły. 

5. Szkoła jest otwarta na różne idee światopoglądowe, jednak nie toleruje 
poglądów godzących w dobro i godność człowieka, jakiejkolwiek grupy 
etnicznej czy narodu. 

5a Słuchacz posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 
ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest 
upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie 
przystępuje  egzaminu gimnazjalnego. 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=20-09-2015&qplikid=1#P1A6
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6. Działalność dydaktyczno – wychowawcza oraz działalność organów szkoły 
prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i praw 
oświatowych. 

7. Realizacja celów szkoły może być wspierana przez osoby prawne i fizyczne, 
instytucje i organizacje uzgodnione z dyrektorem szkoły. 

8. W celu wyrównania poziomu wiedzy i przygotowania kandydatów  
do intensywnej nauki, szkoła może prowadzić zajęcia wyrównawcze.  

9. Szkoła umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego 
kierunku kształcenia przy współpracy z doradcami zawodowymi. 

10. Zamierzone cele i zadania szkoła realizuje poprzez: 
1) prowadzenie zajęć edukacyjnych na wysokim poziomie merytorycznym; 
2) stosowanie zróżnicowanych metod nauczania; 
3) pełne wykorzystanie bazy dydaktycznej; 
4) umożliwienie rozwoju zainteresowań; 
5) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki; 
6) wspomaganie słuchacza w jego wszechstronnym rozwoju, przez 

możliwość uczestniczenia w pracy kół zainteresowania zawodem; 
7)    tworzenie atmosfery sprzyjającej zdobywaniu wiedzy. 

11. Szkoła organizuje kształcenie i prowadzi nadzór  umożliwiający spełnianie 
        obowiązku szkolnego przez słuchacza  o którym mowa w § 11 ust 2a Statutu. 
12.  Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w oparciu o odrębne przepisy 

 
§ 3 

(skreślony) 
 

Rozdział 3 

Organ prowadzący i organ nadzorujący szkołę 
 

§ 4 
Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Zabrze a organem nadzorującym Śląski 
Kurator Oświaty. 
 

 

Rozdział 4 

Organa szkoły oraz ich kompetencje 

 

§ 5 
1. Organa szkoły i ich kompetencje określa statut Centrum Kształcenia 

Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu. 
2. Zasady współdziałania organów szkoły i sposób rozwiązywania sporów między 

nimi określa statut Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego  
w Zabrzu. 

 
§ 6 

Zadania Dyrektora szkoły określa statut Centrum Kształcenia Praktycznego  
i Ustawicznego w Zabrzu. 
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§ 7 
Zadania Rady Pedagogicznej określa statut Centrum Kształcenia Praktycznego  
i Ustawicznego w Zabrzu. 
 

§ 8 
(skreślony) 

 

Rozdział 5 

Organizacja pracy szkoły 

 

§ 9 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 
szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły 
do dnia 30 kwietnia każdego roku. 

2. Arkusz organizacji szkoły dyrektor opracowuje z uwzględnieniem szkolnego 
planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów 
nauczania. W arkuszu zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników 
szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin 
zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 
prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych 
nauczycieli. 

3. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja 
danego roku. 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły  
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy 
rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych. 

5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
prowadzenie zajęć w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, 
zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie 
zajęć. 

6. Zajęcia edukacyjne w szkole, stanowiące realizację podstawy programowej 
ustalonej dla gimnazjum, są organizowane w oddziałach. 

7. Statut szkoły może przyjąć inną organizację zajęć edukacyjnych, niż określona  
w ust. 6. 

8. Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach 
międzyoddziałowych, z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych 
słuchaczy. 

9. W szkole, w każdym semestrze co dwa tygodnie przez dwa dni  organizowane 
są dla słuchaczy konsultacje zbiorowe. 

10. Dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych  
w wymiarze 20 % ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze. 

11. W szkole organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego 
semestru: pierwszą – wprowadzającą do pracy w semestrze, i drugą  
– przedegzaminacyjną. 

12. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 
13. Oddziałem opiekuje się nauczyciel - wychowawca. 
14. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej jest wskazane, 

aby nauczyciel - wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego 
etapu edukacyjnego. 
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15. Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane  
do wieku słuchaczy, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

16. Organ prowadzący szkołę w porozumieniu z dyrektorem szkoły ustala liczbę 
oddziałów klas pierwszych oraz liczbę słuchaczy przyjmowanych do klas 
pierwszych. 

17. Zajęcia edukacyjne mogą rozpoczynać się w pierwszym powszednim dniu 
lutego. 

 
§ 9a 

Dyrektor szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu słuchaczy  
i nauczycieli w szkole na podstawie odrębnych przepisów. 

 
§ 9b 

1. Organizację biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarza określa statut 
 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu, w § 13. 

 
2. Zasady korzystania ze zbiorów ustala Regulamin biblioteki. 
 

§ 9c 
1. Rada pedagogiczna opracowuje wewnątrzszkolny system doradztwa oraz 

organizację współdziałania szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,  
w tym z poradniami specjalistycznymi oraz instytucjami świadczącymi 
poradnictwo i specjalistyczną pomoc słuchaczom. 

2. Do zadań nauczyciela – doradcy zawodowego, w szczególności należy: 
1) realizowanie zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego  

m.in. przez: 
a) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia  

i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej w celu 
wspomagania słuchaczy w podejmowaniu decyzji edukacyjnych  
i zawodowych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy, 

b) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych 
słuchaczy na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc  
w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, 

c) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych  
i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia, 

d) prowadzenie zajęć przygotowujących słuchaczy do świadomego 
planowania kariery i podjęcia roli zawodowej, 

e) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez 
szkołę i placówkę, 

f) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości 
działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

g) wskazywanie słuchaczom dodatkowych źródeł informacji  
o regionalnym, krajowym, europejskim i światowym rynku pracy, 

h) wskazywanie słuchaczom trendów rozwojowych rynku edukacyjnego  
i rynku pracy, 

i) prowadzenie poradnictwa indywidualnego, 
j) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. 
2) współpraca ze środowiskiem lokalnym w zakresie doradztwa edukacyjno-

zawodowego, problematyki rynku pracy i przedsiębiorczości przy 
organizacji spotkań, konferencji oraz innych imprez. 
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Rozdział 6 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły  

 
§ 10 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, 
technicznych, administracyjnych i obsługowych. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne 
przepisy. 

3. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza 
dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę. 

4. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych 
jego opiece słuchaczy. 

5. Nauczyciel zobowiązany jest do wykonywania swych zadań z uwzględnieniem 
wspomagania słuchacza w jego wszechstronnym rozwoju i tworzenia 
pozytywnie oddziaływującego środowiska wychowawczego. 

6. W szczególności zakres zadań nauczyciela związany jest z: 
1) odpowiedzialnością za życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo słuchaczy; 
2) odpowiedzialnością za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego i jego 

wyniki; 
3) dbałością o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny; 
4) doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem wiedzy 

merytorycznej; 
5) bezstronnością i obiektywizmem w ocenie słuchaczy oraz sprawiedliwym 

ich traktowaniem; 
6) udzielaniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych  

w oparciu rozpoznanie potrzeb słuchaczy; 
7) wspieraniem rozwoju psychicznego słuchaczy, ich zdolności  

i zainteresowań; 
8) uczestniczeniem w różnych formach doskonalenia zawodowego; 
9) aktywnym uczestniczeniem w posiedzeniach rady pedagogicznej; 
10) uwzględnianiem w swojej działalności dydaktycznej metod pracy  

ze słuchaczem zdolnym oraz ze słuchaczem o specjalnych wymaganiach 
edukacyjnych; 

11) kształceniem i wychowywaniem słuchaczy w umiłowaniu Ojczyzny;  
12) poszanowaniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze 

wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 
13) dbaniem o kształtowanie wśród słuchaczy postaw moralnych  

i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między 
ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów, 

14) udzielaniem  słuchaczowi pomocy w nauce poprzez przekazanie 
informacji o tym co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

15) indywidualizacją pracy z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio 
do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości. 

7. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego 
zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu 
programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego. 

8. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe 
lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. 

9. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły,  
na wniosek zespołu. 
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10. W szkole liczącej co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko 
wicedyrektora. 

11. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć inne 
stanowiska kierownicze. 

12. W szczególności do zadań pracowników administracji i obsługi należy 
zapewnienie sprawnego działania szkoły jako instytucji publicznej, utrzymanie 
obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. 

13. W szkole zatrudnia się pedagoga szkolnego, do którego zadań w szczególności 
należy: 
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb słuchaczy oraz analizowanie 

przyczyn niepowodzeń szkolnych; 
2) określanie form i sposobów udzielania słuchaczom, w tym słuchaczom  

z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy pedagogiczno–psychologicznej, 
odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 

3) realizacja zadań ogólnowychowawczych i prowadzenie profilaktyki 
wychowawczej; 

4) organizowanie opieki i pomocy materialnej słuchaczom w trudnej sytuacji 
życiowej; 

5) współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli 
dla słuchaczy niepełnosprawnych; 

6) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej 
słuchaczom realizującym indywidualny program lub tok nauki; 

7) organizowanie i prowadzenie zajęć psycho-edukacyjnych,  
w szczególności dla słuchaczy z objawami niedostosowania społecznego; 

8) udzielanie pomocy opiekunom klas i nauczycielom szkoły  
w rozwiązywaniu trudności wychowawczych; 

9) organizowanie szkoleń dla nauczycieli szkoły w zakresie doskonalenia 
umiejętności wychowawczych; 

10) (skreślony) 
11) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole; 
12) współpraca z innymi szkołami, placówkami i instytucjami, 

zainteresowanymi problemami; 
13) szeroko pojętej pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 
14) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach 

odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 
15) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych                           

w sytuacjach kryzysowych;  
16)  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 

specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.   
 

Rozdział 7 

Zasady rekrutacji słuchaczy 

 

§ 11 
1. O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub 

ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę. 
1a. Warunki przyjęcia do  szkoły nieletnich powyżej 15 roku życia, są regulowane 

odrębnymi przepisami. 
2. Kandydaci są przyjmowani na podstawie świadectwa ukończenia 6 –klasowej 

szkoły podstawowej. 
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2a. Do gimnazjum dla dorosłych można przyjąć osobę, która najpóźniej w dniu 
rozpoczęcia  zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli osoba 
ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową  
lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie  
lub kontynuowanie nauki w szkole gimnazjalnej dla młodzieży.  

3. W celu przeprowadzenia rekrutacji na semestr pierwszy dyrektor szkoły 
powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej 
przewodniczącego i określa zadania jej członków. 

4. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w ust. 3, 
jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza 
lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła. 

5. (skreślony)  
6. Na semestr programowo wyższy przyjmuje się słuchacza na podstawie: 

1) wpisu w indeksie potwierdzającego ukończenie semestru programowo 
niższego w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach 
szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego 
przez szkołę, z której słuchacz odszedł; 

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych  
na warunkach określonych w odrębnych przepisach, w przypadku 
przyjmowania: 
a) do klasy programowo wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa 

szkolnego słuchacza zmieniającego typ szkoły, 
b) słuchacza przechodzącego ze szkoły niepublicznej nieposiadającej 

uprawnień szkoły publicznej, 
c) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą  

i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie 
sumy lat nauki szkolnej słuchacza. 

7. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 6 pkt 2 a), przeprowadza się  
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla 
klasy programowo niższej od klasy, do której słuchacz przechodzi. 

8. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której 
słuchacz przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez 
nauczycieli prowadzących dane zajęcia. 

9. Jeżeli w semestrze, na który słuchacz przechodzi, naucza się, jako przedmiotu 
obowiązkowego, języka obcego innego niż język obcy, którego słuchacz uczył 
się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu 
uczęszczanie na zajęcia innego oddziału lub grupy w tej samej szkole, słuchacz 
może: 
1) uczyć się danego języka obcego, wyrównując we własnym zakresie braki 

programowe do końca roku szkolnego, albo  
2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się  

w poprzedniej szkole, albo 
3) uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego w innej szkole. 

10. Dla słuchacza, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego, 
jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny. 
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego języka obcego z tej 
samej szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku gdy dyrektor 
szkoły nie może zapewnić nauczyciela danego języka obcego - nauczyciel 
wyznaczony przez dyrektora innej szkoły. 

11. Dyrektor szkoły decyduje o przyjęciu słuchaczy na semestry programowo 
wyższe. 
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12. Dyrektor szkoły decyduje o przyjęciu słuchaczy na semestr pierwszy  
w przypadku, gdy: 
1) słuchacz powraca z zagranicy; 
2) liczba kandydatów na semestr pierwszy jest mniejsza lub równa liczbie 

wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła i nie powołano szkolnej komisji 
rekrutacyjno-kwalifikacyjnej. 

13. Dyrektor szkoły decyduje o przyjęciu słuchaczy na semestr pierwszy,  
w przypadku gdy nie powołano szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej. 

14. Dyrektor szkoły ponadto: 
1) w przypadku przeprowadzania dodatkowej rekrutacji dla absolwentów szkoły 

podstawowej, którzy przystąpili do egzaminu przeprowadzanego w ostatnim 
roku nauki szkoły podstawowej, w późniejszym terminie, ogłasza termin 
dodatkowej rekrutacji po dniu 20 sierpnia każdego roku; 

2) przekazuje organowi prowadzącemu szkołę informacje dotyczące rekrutacji  
na semestr pierwszy, a w przypadku niedokonania pełnego naboru do szkoły  
- wyznacza termin dodatkowej rekrutacji, a także przedłuża termin składania 
dokumentów do szkoły, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba 
wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła; 

3) wyznacza i organizuje egzaminy klasyfikacyjne; 
4) zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania 

dokumentów  
do szkoły, warunków przyjęć i wyników rekrutacji, w tym informuje kandydatów  
do szkoły o terminie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz 
obowiązku potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole. 
 

Rozdział 8 

Prawa i obowiązki słuchaczy 

 

§12 
1. Podstawowym prawem słuchacza jest prawo do nauki w warunkach 

poszanowania godności osobistej. 
2. Słuchacz w szczególności ma prawo do: 

1) oddziaływania na życie szkoły poprzez swoich przedstawicieli  
w samorządzie słuchaczy; 

2) zapoznania się z programami nauczania, ich treścią, celami i stawianymi 
wymaganiami; 

3) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów  
w nauce; 

4) pomocy w przypadku trudności w nauce; 
5) zgłaszania nauczycielowi wychowawcy i organom szkoły wniosków  

i postulatów dotyczących szkoły; 
6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia; 
7) korzystania podczas zajęć z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków 

dydaktycznych, księgozbioru biblioteki; 
8) opieki i bezpiecznych warunków pobytu w szkole. 

 
 
 
 

§13 
1. Do obowiązków słuchacza należy: 
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1) udział w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz 
właściwego zachowania w ich trakcie; 

2) usprawiedliwianie, w określonym terminie i formie, nieobecności  
na zajęciach edukacyjnych; 

3) dbanie o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju; 
4) przestrzeganie warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych na terenie szkoły; 
5) współdziałanie w realizacji celów i zadań szkoły; 
6) dbałość o dobre imię szkoły oraz poszanowanie jej mienia; 
7) przestrzeganie ustalonego w szkole porządku i zasad kultury współżycia; 
8) okazywanie szacunku nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom 

szkoły oraz słuchaczom; 
9) przestrzeganie ustaleń władz szkolnych. 

2. W przypadku naruszenia praw słuchacza, słuchacz może wnieść skargę  
do dyrektora szkoły terminie 3 dni, od dnia naruszenia prawa. 

 

§14 
1. Ustala się następujące rodzaje nagród: 

1) pochwała wychowawcy; 
2) pochwała dyrektora szkoły; 
3) dyplom uznania. 

2. Wobec każdego słuchacza może być zastosowana kara porządkowa. 
3. Ustala się następujące rodzaje kar: 

1) upomnienie wychowawcy; 
2) upomnienie dyrektora; 
3) nagana; 
4) skreślenie z listy słuchaczy. 

4. Od każdej wymierzonej kary słuchacz może się odwołać do dyrektora szkoły  
w terminie 3 dni od daty wymierzenia kary. 

5. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły  
do skreślenia słuchacza z listy słuchaczy w przypadku: 
1) nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;  
2) rażącego naruszania ustalonego w szkole porządku; 
3) braku poszanowania mienia szkoły; 
4) braku poszanowania godności osobistej nauczycieli i innych pracowników 

szkoły oraz słuchaczy; 
5) (skreślony) 
6) (skreślony)  
7) (skreślony)  

 
6.Zapis ust. 5 nie dotyczy słuchacza o którym mowa w Statucie §11 ust.2a. 

 
 

Rozdział 8 a 

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 
 

§ 14 a 
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez 

nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości  
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 
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programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole 
programów nauczania uwzględniających tę podstawę. 

1a  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza polega na rozpoznawaniu przez 
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości  
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających  
z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych 
zajęć edukacyjnych. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza odbywa się w ramach oceniania 
wewnątrzszkolnego. 

3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
1) poinformowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych  

i postępach w tym zakresie; 
2) udzielanie pomocy słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swojego 

rozwoju; 
3) motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce; 
4) dostarczenie słuchaczowi i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce i uzdolnieniach; 
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych  
do uzyskania semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  
i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) ocenianie bieżące i semestralne klasyfikowanie według skali i w formach 
przyjętych w szkole; 

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
4) ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
5. 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 słuchaczy; 
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
4) terminie sesji  egzaminacyjnej. 

6. Oceny są jawne dla słuchacza. 
7. Na wniosek słuchacza nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 
8. Na wniosek słuchacza sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz 

inna dokumentacja dotycząca oceniania słuchacza są udostępniane do wglądu 
słuchaczowi. 

9. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej 
dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych słuchacza, u którego stwierdzono zaburzenia  
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

10. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych słuchacza, u którego stwierdzono specyficzne 
trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 
następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-
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pedagogicznej,  
w tym niepublicznej poradni specjalistycznej. 

11.     Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z zajęć komputerowych, informatyki lub 
technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
uczestniczenia słuchacza w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas 
określony w tej opinii.  

12.    Jeżeli okres zwolnienia słuchacza z zajęć, o których mowa w ust. 12 
uniemożliwia ustalenie semestralnej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 
„zwolniona”.  
 

 
§ 14 b 

1. W szkole słuchacz jest klasyfikowany po każdym semestrze. 
Słuchacz podlega klasyfikacji: 
1) semestralnej, 
2) końcowej. 

1a.    W szkole dla dorosłych słuchacz w trakcie nauki otrzymuje oceny: 

1) bieżące; 
2) klasyfikacyjne: 

a) semestralne, 
b) końcowe. 

2. W szkole oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych według skali, o której 
mowa w statucie § 14m ust.1, pkt 1 ustala się po każdym semestrze.  

2a.  Pozytywnymi ocenami są oceny ustalone w stopniach o których mowa w  § 14 m 
ust 1, pkt 1, ppkt a-e. 

2b.  Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena o której mowa w § 14 m ust 1, pkt 1, 
ppkt f. 

2c. Klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych  
w danym semestrze oraz ustalenie semestralnych ocen klasyfikacyjnych. 

3. Oceny klasyfikacyjne pozytywne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
stanowią podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy 
lub ukończenia przez niego szkoły. 

 
§ 14 c 

1. Podstawą klasyfikowania słuchacza są egzaminy semestralne przeprowadzane  
z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych  
w szkolnym planie nauczania. 

2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał  
na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania,  
w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz 
uzyskał z wymaganych ćwiczeń, zaliczeń i prac kontrolnych oceny uznane za 
pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. W przypadku gdy słuchacz 
otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać,  
w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia 
edukacyjne, drugą pracę kontrolną lub zaliczyć ćwiczenia. 

3. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie 
dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

4. Termin dodatkowy, wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego  
nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego  
nie później niż do dnia 31 sierpnia. 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-09-2015&qplikid=1#P1A6


 13 

5. 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 lub pisemnej.  
a) egzamin semestralny w formie pisemnej przeprowadza się na podstawie 
zadań  przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia 
edukacyjne, 
b) 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. 

6. Egzamin semestralny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy 
nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń, ma formę zadań praktycznych. 
a) egzamin semestralny w formie zadania praktycznego przeprowadza się  
na podstawie zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane 
zajęcia edukacyjne. Słuchacz losuje jedno zadanie. 

7.    Oceny z części pisemnej i części ustnej egzaminów semestralnych, ustala się 
według skali, o której mowa w statucie § 14 m. 

8. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad 
wojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, 
przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie u.s.o , art. 22 
ust. 2 pkt 8, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną 
roczną ocenę klasyfikacyjną. Słuchacz, który tytuł laureata konkursu 
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim lub tytuł 
laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po 
ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych 
zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną. 
 

 
§ 14 d 

1. Ustala się następujący tryb przeprowadzenia egzaminów semestralnych: 
1) egzaminy semestralne organizowane są w trakcie sesji egzaminacyjnej  

po zakończeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych w semestrze; 
2) termin sesji egzaminacyjnej ustala i ogłasza dyrektor szkoły; 
3) egzaminy semestralne przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne; 
4) z egzaminów semestralnych przeprowadza się protokół zawierający  

w szczególności: 
a) termin egzaminu, 
b) formę egzaminu (pisemny i/lub ustny), 
c) nr zestawu dla egzaminu ustnego, 
d) zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych słuchacza, 
e) zadanie egzaminacyjne dla egzaminu ustnego w formie praktycznej, 
f) wynik egzaminu oraz uzyskaną ocenę, 
g) datę złożenia protokołu i podpis nauczyciela egzaminującego. 

2. Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza. Protokół stanowi załącznik  
do arkusza ocen słuchacza. 

3. Słuchacz szkoły może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego,  
o którym mowa w § 14d, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę 
co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach  
i uzyskał oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu 
semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-09-2015&qplikid=1#P1A29
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-09-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-09-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-09-2015&qplikid=1#P1A329
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-09-2015&qplikid=1#P1A329
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klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej egzaminu 
semestralnego. 

 
§ 14 e 

1. Słuchacz może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania 
niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych. 

2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze. 
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego  
 i po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do dnia 31 sierpnia. 

4. Forma egzaminu poprawkowego jest analogiczna jak dla egzaminu 
semestralnego. 

5. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchaczowi 
wyznaczono, zgodnie z § 14 c ust. 3, dodatkowy termin egzaminu 
semestralnego. 

6. Egzamin poprawkowy z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy 
nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń, ma formę zadań praktycznych. 

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 
zawierający w szczególności: 
1) termin egzaminu poprawkowego; 
2) pytania egzaminacyjne; 
3) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

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

9. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

10. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji  
na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy. 

11. W przypadkach losowych dyrektor szkoły na pisemny wniosek słuchacza 
złożony w ciągu 7 dni od podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały  
o klasyfikacji, może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru. Słuchacz może 
powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w szkole, 

12. Słuchacz o którym mowa w § 11 ust 2a statutu, który nie zdał egzaminu 
poprawkowego, powtarza semestr. 

 
§ 14 f 

1. Słuchaczowi powtarzającemu semestr 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. 

2. Słuchaczowi, który 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. 

3. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, w dokumentacji przebiegu 
nauczania wpisuje się "zwolniony " oraz podstawę prawną zwolnienia. 

4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, w dokumentacji przebiegu 
nauczania wpisuje się "zwolniony " oraz podstawę prawną zwolnienia. 
Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny 
klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną  
w wyniku egzaminu eksternistycznego. 
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§ 14 g 

Słuchacz kończy szkołę jeżeli 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, uzyskał oceny klasyfikacyjne pozytywne,  

a ponadto jeżeli przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa  
w odrębnych przepisach z zastrzeżeniem § 2 ust. 6 statutu. 
. 
 

§ 14 h 
 

1. Klasyfikacja semestralna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych słuchacza z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 
nauczania oraz ustaleniu, według skali, o której mowa w statucie szkoły, 
semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 

2. Na miesiąc przed semestralnym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady 
pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz 
wychowawca oddziału są obowiązani poinformować słuchacza czy spełnia 
warunki dopuszczenia do egzaminu i o przewidywanych dla niego 
semestralnych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych  
w formie, które określi rada pedagogiczna a w przypadku słuchacza, o którym 
mowa w §11 ust2 a - również jego rodzicom. 

 
§ 14 i 

1. Semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne. 

2. Semestralne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają 
nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. 
Semestralna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma 
wpływu na promocję na semestr programowo wyższy ani na ukończenie szkoły. 

 
§ 14 j 

Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć 
edukacyjnych słuchacza uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w semestrze 
programowo wyższym, szkoła, w miarę możliwości, stwarza słuchaczowi szansę 
uzupełnienia braków. 
 

§ 14 k 
1. Słuchacz może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia semestralnej oceny 
klasyfikacyjnej. 

2. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się wyłącznie w sytuacjach, o których 
mowa w § 11 ust. 6 i 7. 
Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się ze słuchaczem. Egzamin 
klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia semestralnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin 
egzaminu uzgadnia się ze słuchaczem. 

3. Egzamin klasyfikacyjny, składający się z części pisemnej i ustnej, 
przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-09-2015&qplikid=1#P1A6
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wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych 
zajęć edukacyjnych. 

4. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 
zawierający w szczególności: 
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 4; 
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

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

6. W przypadku nieklasyfikowania słuchacza z zajęć edukacyjnych  
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
"nieklasyfikowany". 

7. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
klasyfikacyjnego w terminie ustalonym może przystąpić do niego  
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
 

§ 14 ka 
1. Słuchacz, w terminie do  dwóch dni od ogłoszenia – w sposób, o którym mowa  

w § 14h – przewidywanych rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych                        
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, może wystąpić do dyrektora 
centrum albo upoważnionej przez niego osoby, z pisemnym wnioskiem                            
o podwyższenie przewidywanej dla niego rocznej oceny klasyfikacyjnej, jeżeli: 

1) do dnia złożenia podania opuścił z przyczyn nieusprawiedliwionych najwyżej 
25% zajęć edukacyjnych, 

2) (skreślony) 
3) uzyskał poparcie opiekuna. 

2. Dyrektor centrum albo upoważniona przez niego osoba rozpatruje podanie 
słuchacza w ciągu jednego dnia roboczego. W przypadku pozytywnej decyzji 
wyznacza termin i miejsce wykonania zadania, o którym mowa w ust. 1, jednak 
nie później niż na dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 
pedagogicznej. Umotywowana, pisemna, negatywna decyzja dyrektora jest 
ostateczna. 

3. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności słuchacza w celu uzyskania wyższej niż 
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej: 
1) składa się z części pisemnej i części ustnej, 
2) w kształceniu praktycznym ma formę zadania praktycznego. 

4. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności słuchacza w celu uzyskania wyższej  
niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej przeprowadza nauczyciel danych 
zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora centrum, 
nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

 
5. W czasie sprawdzenia wiedzy i umiejętności słuchacza w celu uzyskania wyższej 

niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  mogą być obecni  
– w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) słuchacza  
w przypadku słuchacza o którym mowa w  § 11 ust 2a oraz wskazany przez 
słuchacza przedstawiciel klasowego samorządu. 

6. Z przeprowadzonego sprawdzenia wiedzy i umiejętności słuchacza w celu 
uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej sporządza się 
protokół zawierający w szczególności: 
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 4, 
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2) termin, 
3) zadania (ćwiczenia), 
4) uzyskaną ocenę, 
5) roczną ocenę klasyfikacyjną, która nie może być niższa od oceny 

przewidywanej. 
Do protokołu dołącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach. 

7. Ustalona w tym trybie ocena nie może być niższa od uzyskanej wcześniej oceny  
i jest ostateczna. 

7a. Decyzja Komisji jest ostateczna. 
 

 
§ 14 l 

1. Ustalona przez nauczyciela semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 3- 11. 

2. Ustalona przez nauczyciela negatywna semestralna ocena klasyfikacyjna  
z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, 
o którym mowa w § 14 e, z zastrzeżeniem ust. 3-10. 

3. Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna,  
że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona 
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych. 

4. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi 
trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która, w przypadku 
semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 
sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza, w formie pisemnej i ustnej, 
oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

5. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 4, przeprowadza się nie później niż  
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3. 
Termin sprawdzianu uzgadnia się ze słuchaczem. 

6. W skład komisji wchodzą, w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej  
z zajęć edukacyjnych: 
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji; 
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących 

takie same zajęcia edukacyjne. 
7. Nauczyciel, o którym mowa w ust.6 pkt. 2, może być zwolniony z udziału  

w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 
przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela 
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej 
szkoły. 

8. 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. 

9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności,  
w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 
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1) skład komisji; 
2) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.4; 
3) zadania (pytania) sprawdzające; 
4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

10. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się 
pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
słuchacza. 

11. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,  
o którym mowa w ust. 4, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego  
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

12. Przepisy ust. 3-10 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 od dnia 
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona 
przez komisję jest ostateczna. 

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

14. Słuchacz, który nie spełnił warunków określonych w ust. 13 nie otrzymuje 
promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy. 

15. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny 
wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, 
złożony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych. 

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

17. Słuchacz  gimnazjum dla dorosłych, o którym mowa w § 11 ust  2a, który nie 
spełnił warunków określonych w ust. 1, powtarza ostatni semestr i przystępuje  
w tym semestrze egzaminu gimnazjalnego 

§ 14 m 
1. Przyjmuje się następującą skalę i kryteria ustalania ocen bieżących  

i semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, zastrzeżeniem 
ust. 2: 
1) skala ocen: 

a) stopień celujący – 6, 
b) stopień bardzo dobry – 5, 
c) stopień dobry – 4, 
d) stopień dostateczny – 3, 
e) stopień dopuszczający – 2, 
f) stopień niedostateczny – 1, 

2)  skala przeliczania progów procentowych wymagań edukacyjnych  
na poszczególne oceny: 

a) co najmniej 90% z poziomu podstawowego i co najmniej 90%  
z poziomu ponadpodstawowego – 6, 

b) co najmniej 80% z poziomu podstawowego i 50% ÷ 89% z poziomu 
ponadpodstawowego – 5, 

c) co najmniej 50% z poziomu podstawowego i 30% ÷ 49% z poziomu 
ponadpodstawowego – 4, 

d) co najmniej 50% z poziomu podstawowego – 3, 
e) 30% ÷ 49% z poziomu podstawowego – 2, 
f) mniej niż 30% z poziomu podstawowego – 1, 

3) kryteria ustalania poszczególnych ocen: 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=23-09-2015&qplikid=1#P1A6
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a) słuchacz otrzymuje ocenę celującą wtedy, gdy jego wiedza  
i umiejętności: 

 wykraczają poza program nauczania, 

 stanowią efekt samodzielnej pracy słuchacza, 

 wynikają z jego indywidualnych zainteresowań i zapewniają 
pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych, 

b) słuchacz otrzymuje ocenę bardzo dobrą wtedy, gdy w zakresie 
wiedzy i umiejętności: 

 w pełni opanował treści programu nauczania, 

 wykonuje czynności trudne, twórcze i złożone, 

 korzysta z różnych źródeł i transferu wiedzy, 

 rozwiązuje problemy występujące w procesie zdobywania 
wiedzy i umiejętności, 

c) słuchacz otrzymuje ocenę dobrą wtedy, gdy w zakresie wiedzy  
i umiejętności: 

 wykonuje czynności bardziej złożone i mniej przystępne niż 
podstawowe, ale istotne w strukturze przedmiotu, 

 wykonuje czynności w zakresie mogącym przekraczać treści 
zawarte w podstawie programowej, 

 stosuje wiadomości w sytuacjach typowych, wspierając tematy 
będące istotą programu danej klasy, 

d) słuchacz otrzymuje ocenę dostateczną wtedy, gdy opanował wiedzę  
i umiejętności zawarte w podstawie programowej, 

e) słuchacz otrzymuje ocenę dopuszczającą wtedy, gdy opanował 
wiedzę i umiejętności niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu, 
potrzebne w życiu, 

f) słuchacz otrzymuje ocenę niedostateczną wtedy, gdy nie opanował 
wiedzy i umiejętności niezbędnych w uczeniu się danego przedmiotu, 
potrzebnych w życiu. 

2. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie: 
1) ocen połówkowych (ze znakiem „+”, „–”). 

 
 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

 

§ 15 
 (skreślony) 

 

§ 16 
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Tablice i pieczęcie szkoły zawierają nazwę szkoły. 
3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
4. Zasady gospodarki finansowej prowadzonej przez szkołę określają odrębne 

przepisy. 


