
 
Statut 

Mechanicznej Szkoły Policealnej nr 3 
w Wejherowie 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



PODSTAWA PRAWNA: 
1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.). 
2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).  
3) Rozporządzenie Ministra edukacji narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. nr 61 poz. 624). 
 



POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1 

 
1. Mechaniczna Szkoła Policealna nr 3 w Wejherowie zwana dalej szkołą, jest szkołą publiczną 

wchodzącą w skład Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ma 
siedzibę przy ulicy Sobieskiego 344 (adres szkoły: Sobieskiego 344, 84-200 Wejherowo). 

2. Szkoła działa na podstawie aktu o jej utworzeniu oraz niniejszego Statutu 
3. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Wejherowski z siedzibą przy ul. 3 Maja 4, 84-200 

Wejherowo. 
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku. 
5. Pełna nazwa szkoły brzmi: Mechaniczna Szkoła Policealna nr 3 w Wejherowie. 
6. Kształcenie w szkole prowadzone jest w formie zaocznej. 
7. W cykl kształcenia w szkole wynosi co najwyżej 2,5 roku. 
 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 
§ 2 

 
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych 

na jej podstawie, a w szczególności: 
1) przygotowuje do kształcenia w różnych formach: kursach, w wyższych szkołach zawodowych 

i uczelniach; 
2) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia 

szkoły; 
3) przygotowuje młodzież do życia w świecie ludzi dojrzałych pod względem wiedzy, 

umiejętności współżycia, podejmowania decyzji i pełnienia różnych ról w ciągle 
przekształcającym się społeczeństwie; 

4) wyposaża słuchaczy w wiedzę ogólną, zawodową i umiejętności związane z określonym 
zawodem i specjalnością; 

5) kształtuje i utrwala w świadomości młodzieży pozytywny stosunek do obowiązków, szacunek 
do pracy, fachowości i kompetencji; 

6) zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, wychowania  
i opieki. Realizację tego zadania powierza się dyrekcji, nauczycielom, pracownikom 
administracji i obsługi. 

2. Szkoła prowadzi doradztwo zawodowe oraz zajęcia związane z  wyborem kierunku 
kształcenia.  

3. Szkoła współdziała z poradnią psychologiczno - pedagogiczną oraz z innymi instytucjami 
świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc słuchaczom.  

4. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w 
ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków szkoły i wieku słuchaczy: 

1) wpaja normy i zasady moralne regulujące stosunki międzyludzkie; 
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2) rozbudza pragnienie czynnego uczestnictwa w kulturze, postawy twórcze, własną aktywność 
kulturalną; 

3) przyzwyczaja do dbałości o własny rozwój fizyczny, zachowanie zdrowia i wyrabianie 
nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu. 

5. Zapewnia słuchaczom bezpieczeństwo poprzez: 
1) przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju patologiom i przejawom naruszania norm prawnych; 
2) opracowywanie i wdrażanie szkolnych programów przeciwdziałania uzależnieniom 

i przeciwdziałania przemocy (uchwala je Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii i 
samorządu słuchaczy); 

3) współpracę z policją, strażą miejską, prokuraturą, kuratorem sądowym; 
4) współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

 
ORGANY SZKOŁY 

§ 3 
 

1. Organami szkoły są: 
1) Dyrektor Szkoły; 
2) Rada Pedagogiczna; 
3) Samorząd Słuchaczy. 

2. Kompetencje Dyrektora oraz Rady Pedagogicznej oraz zasady współdziałania organów i 
sposób rozwiązywania konfliktów określa Statut Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 Nr 4 im. 
Jakuba Wejhera w Wejherowie 

 
§ 4 

 
1. W szkole działa Samorząd Słuchaczy, który tworzą wszyscy słuchacze szkoły. 
2. Samorząd Słuchaczy może przedstawiać innym organom szkoły wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących respektowania praw słuchacza. 
3. Szczegółowe zasady działalności samorządowej określa Regulamin Samorządu Słuchaczy, 

uchwalany przez ogół słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy 
samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu słuchaczy. 

4. Regulamin Samorządu Słuchaczy nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 
5. Ewentualne spory wynikłe między organami szkoły rozstrzyga dyrektor, którego decyzja jest 

ostateczna, zaś między dyrektorem, a organami szkoły, organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny nad szkołą lub organ prowadzący szkołę (w zależności od przedmiotu sporu), 
których decyzje są ostateczne. 

 
ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 5 
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1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, dni świątecznych 
oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy dotyczące organizacji roku 
szkolnego.  

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 
arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrektora Szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu 
nauczania. Arkusz organizacyjny opiniuje Kuratorium Oświaty i zatwierdza organ 
prowadzący szkołę w danym roku w terminie określonym w ustawie. 

3. Arkusz organizacyjny zawiera: 
1) liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze; 
2) imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje poszczególnych nauczycieli oraz 

rodzaj prowadzonych przez nich zajęć, w tym liczbę godzin tych zajęć; 
3) liczbę nauczycieli, o których mowa w art. 9d ust. 8 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela, w podziale na stopnie awansu zawodowego; 
4) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych; 
5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze; 
6) liczbę oddziałów poszczególnych klas; 
7) liczbę słuchaczy w poszczególnych oddziałach; 
8) dla poszczególnych oddziałów:  
a) semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć 

prowadzonych w grupach, 
b) semestralny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla słuchaczy niepełnosprawnych; 
9) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć 
rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć 
wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, 
psychologa, logopedę i innych nauczycieli. 

4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Słuchacze oddziału uczą się 
wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania i programem 
wybranym z zestawu programów dla danej klasy szkoły policealnej. 

5. Liczbę słuchaczy w nowo utworzonym oddziale ustala organ prowadzący szkołę 
w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

6. W szkole opracowany jest jeden, wspólny dla szkoły policealnej, semestralny rozkład zajęć na 
podstawie planu nauczania dla oddziału z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 
pracy. 

7. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone  
w systemie klasowo - lekcyjnym. 

8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a przerwy międzylekcyjne od 5 do 20 minut.  
9. Podział oddziałów na grupy dokonuje się co roku na zajęciach wymagających specjalnych 

warunków nauki i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem środków finansowych posiadanych 
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przez szkołę i przydzielonych przez organ prowadzący szkołę oraz w oparciu o obowiązujące 
przepisy MEN. 

 
BIBLIOTEKA 

§ 6 
 

1.  Na terenie szkoły funkcjonuje biblioteka szkolna, która jest pracownią służącą potrzebom i 
rozwojowi zainteresowań słuchaczy, realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, 
doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród 
rodziców i wiedzy o regionie. 

2.  Zasady funkcjonowania biblioteki określone są w Statucie Zespołu. 
 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 
§ 7 

 
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi. 

Zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników szkoły dokonuje Dyrektor. 
2. Zadania nauczycieli i innych pracowników oraz jednostek organizacyjnych szkoły zasadniczej 

określone zostały w Statucie Zespołu. 
3. Oddziałem opiekuje się nauczyciel opiekun. 
4. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel 

wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 
5. Zadaniem nauczyciela opiekuna jest prowadzenie dokumentacji nauczania danego oddziału 

oraz utrzymywanie systematycznego i częstego kontaktu z innymi nauczycielami, 
pedagogiem, psychologiem oraz dyrektorem w celu koordynacji oddziaływań dydaktycznych i 
wychowawczych. 

 
PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA SZKOŁY 

§ 8 
 

1. Słuchacz ma prawo do: 
1) uzyskania informacji na początku roku szkolnego na temat programu nauczania  

i wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów; 
2) przedstawiania nauczycielowi opiekunowi, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich 

problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień; 
3) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, w taki sposób by nie uwłaczać 

godności osobistej innych osób; 
4) oceny z poszczególnych przedmiotów przyznawanych  w sposób jawny wyłącznie za 

wiadomości i sprawności; 
5) udziału w organizowaniu procesu kształcenia zgodnie z potrzebami ogółu; 
6) korzystania z biblioteki i czytelni szkolnej, pomieszczeń sportowo-rekreacyjnych, bufetu 
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oraz z pomocy pedagogiczno-psychologicznej. 
2. Słuchacz ma prawo odwołania się w sprawach jego dotyczących w terminie 7 dni do 

dyrektora. 
 

§ 9 
 

1. Słuchacz ma obowiązek: 
1) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno języka 

polskiego; 
2) systematycznego przygotowywania się do zajęć, uczestniczenia w obowiązkowych  

zajęciach; 
3) bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora, Rady Pedagogicznej, 

nauczycieli oraz ustaleniom Rady Samorządu Słuchaczy; 
4) przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności: 

a) okazywania szacunku innym osobom, 
b) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, 
c) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi, 
d) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych; 

5) troszczenia się o mienie szkoły i jego estetyczny wygląd, utrzymywania porządku na 
korytarzach i w pomieszczeniach, nie niszczenia ścian, elewacji budynku i sprzętu, za 
zniszczone mienie słuchacz ponosi odpowiedzialność materialną; 

6) punktualnego przybywania na lekcje i inne zajęcia; 
7) przestrzegania postanowień Statutu. 
 

NAGRODY I KARY 
§ 10 

 
1. Słuchacza można nagradzać w miarę posiadanych środków za: 

1) rzetelną naukę i pracę społeczną; 
2) wzorową frekwencję; 
3) wybitne osiągnięcia. 

2. Rodzaje nagród: 
1) słuchacze, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen w całym cyklu nauki w szkole,  

na jej zakończenie mogą otrzymać nagrodę rzeczową. Do nagrody tej typowana jest jedna 
osoba z danego semestru. 

3. Słuchacza można ukarać karą skreślenia z listy za nieprzestrzeganie postanowień Statutu,  
w szczególności za: 
1) niszczenie mienia szkolnego; 
2) spożywanie alkoholu na terenie szkoły; 
3) zachowanie zagrażające zdrowiu i życiu innych osób na terenie szkoły; 
4) używanie narkotyków na terenie szkoły; 



 8

5) przebywanie na terenie szkoły będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych 
środków odurzających; 

6) kradzież mienia; 
7) dużą liczbę godzin nieusprawiedliwionych; 
8) rażące nieprzestrzeganie obowiązków słuchacza określonych statutem. 

4. Decyzje w sprawie nagród i kar podejmuje dyrektor  w porozumieniu z Radą Słuchaczy i 
Radą Pedagogiczną. 

5. Skreślenie słuchacza następuje według procedury określonej w „Regulaminie postępowania 
w sprawie skreślenia ucznia”. 

 
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 

§ 11 
 

1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza. 
2. W szkole policealnej zachowania nie ocenia się. 
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 

słuchacza poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć; 

2) ustalanie bieżących i semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych oraz zajęć; 

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
4) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane semestralnych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych; 
5) w przypadku niepełnoletnich słuchaczy - ustalanie warunków i sposobu przekazywania 

rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach 
słuchacza. 

 
Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania słuchacza 

§ 12 
 
1. Nauczyciele na początku każdego semestru informują słuchaczy o: 
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez słuchacza poszczególnych 

semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego 
przez siebie programu nauczania; 

2) sposobu sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy; 
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana semestralna ocena klasyfikacyjna z 

zajęć edukacyjnych. 
2. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę ze słuchaczem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych słuchacza. 
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3. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchacza. 

4. Dyrektor zwalnia słuchacza z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze 
względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane 
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym 
 

Rodzaje ocen szkolnych 
§ 13 

 
W trakcie nauki w szkole słuchacz otrzymuje oceny: 
1) bieżące; 
2) klasyfikacyjne: 
a) semestralne, 
b) końcowe. 
 

§ 14 
 
1. W szkole słuchacz podlega klasyfikacji: 
1) semestralnej; 
2) końcowej. 
2. Klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych słuchacza z 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym semestrze oraz ustaleniu semestralnych ocen 
klasyfikacyjnych z tych zajęć. 

3. Na klasyfikację końcową składają się: 
1) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalone w semestrze 

programowo najwyższym oraz 
2) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 

zakończyła się w semestrach programowo niższych. 
4. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w semestrze programowo najwyższym. 
5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace słuchacza są udostępniane słuchaczowi. 

 
Ocenianie z zajęć edukacyjnych 

§ 15 
 
1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne ustala się w stopniach według 

skali: 
1) stopień celujący – 6 
2) stopień bardzo dobry – 5 
3) stopień dobry – 4 
4) stopień dostateczny – 3 
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5) stopień dopuszczający – 2 
6) stopień niedostateczny – 1 

2. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie 
klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym 
dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst. 
Dopuszcza się wstawianie ( +) i ( -) w ocenianiu bieżącym. 

3. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 
sformułowane są w Przedmiotowych Zasadach Oceniania, opracowanych przez zespoły 
przedmiotowe z uwzględnieniem możliwości edukacyjnych słuchaczy w konkretnej 
klasie. 

4. Nauczyciel indywidualizuje pracę ze słuchaczem na obowiązkowych i dodatkowych 
zajęciach edukacyjnych poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do 
indywidualnych potrzeb edukacyjnych słuchaczy. 

5. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen: 
1) stopień celujący otrzymuje słuchacz, który: 
a) opanował wiadomości i umiejętności obejmujące pełny zakres programu nauczania w danej 

klasie, 
b)  biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych 

lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, 
rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania, 

c) uczestniczy i odnosi sukcesy w pozaszkolnych formach aktywności związanych z danymi 
zajęciami edukacyjnymi (konkursy przedmiotowe, zawody sportowe), 

d) posiada wysoki ponadprzeciętny stopień aktywności fizycznej, duże umiejętności techniczne 
w wybranej dyscyplinie sportu, znaczące osiągnięcia indywidualne lub zespołowe w 
międzyszkolnych zawodach sportowych, 

2) stopień bardzo dobry otrzymuje słuchacz, który: 
a)  opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie, 
b)  sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami , rozwiązuje samodzielnie problemy 

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do 
rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach, 

c)  stosuje poprawny język i styl wypowiedzi, sprawnie posługuje się obowiązującą w danym 
przedmiocie terminologią, precyzyjnością i dojrzałością (odpowiednią do wieku) wypowiedzi 
ustnych i pisemnych; 

3) stopień dobry otrzymuje słuchacz, który: 
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, 

ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach 
programowych (około 75%), 

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje /wykonuje/ samodzielnie typowe zadania 
teoretyczne lub praktyczne, w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela, 
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c) stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla danej 
dziedziny wiedzy, wypowiada się klarownie w stopniu zadowalającym, popełnia nieliczne 
usterki stylistyczne; 

4) stopień dostateczny otrzymuje słuchacz, który: 
a) opanował zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych (w zakresie 

odtwarzania 50%), rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne miedzy 
treściami, 

b) rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu 
trudności, 

c) posiada przeciętny zasób słownictwa, język zbliżony do potocznego, mała kondensacja  
i klarowność wypowiedzi; 

5) stopień dopuszczający otrzymuje słuchacz, który: 
a) posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia 

wiadomości i umiejętności, luźno zestawione bez rozumienia związków i uogólnień, 
b) słabo rozumie treści programowe, podstawowe wiadomości i procedury odtwarza 

mechanicznie, brak umiejętności wyjaśniania zjawisk, 
c) posiada nieporadny styl wypowiedzi, ubogie słownictwo, liczne błędy, trudności 

w formułowaniu myśli, 
6) stopień niedostateczny otrzymuje słuchacz, który: 
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych podstawami programowymi, a braki w 

wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy, 
b) nie jest w stanie rozwiązać /wykonać/ zadań o niewielkim elementarnym stopniu trudności, 
c) nie skorzystał z pomocy szkoły, nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności. 
 

Klasyfikacja śródroczna i roczna 
§ 16 

 
1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 
2. Semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się po przeprowadzeniu egzaminów semestralnych z 

poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Egzaminy semestralne przeprowadzają 
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 

3. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, 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. Egzamin semestralny w szkole z języka polskiego, języków obcych nowożytnych i 
matematyki składa się z części pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy 
przeprowadza się w formie ustnej, z wyjątkiem egzaminu z informatyki, który ma charakter 
zadań praktycznych.  
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5. Termin egzaminów semestralnych wyznacza Dyrektor szkoły i podaje go do wiadomości 
słuchaczy. Egzaminy powinny być zakończone przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej, 
która odbywa się odpowiednio w ostatnim tygodniu semestru jesiennego lub wiosennego. 

6. Słuchacz w szkole, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, 
wyznaczonym przez Dyrektora szkoły. Termin ten wyznacza się po zakończeniu semestru 
jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego, nie 
później niż do 31 sierpnia.  

7. Zestawy tematów i zadań na egzamin semestralny ustala egzaminator, a zatwierdza Dyrektor 
szkoły. Liczba zestawów zadań musi być większa od liczby słuchaczy przystępujących do 
egzaminu. Słuchacz losuje jeden zestaw zadań.  

8. Z egzaminu semestralnego, egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym oraz egzaminu 
poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności nazwę zajęć 
edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imię i nazwisko nauczyciela 
przeprowadzającego egzamin, termin egzaminu, imiona i nazwiska słuchaczy, którzy 
przystąpili do egzaminu, oceny klasyfikacyjny uzyskane przez poszczególnych słuchaczy. Do 
protokołu dołącza się wylosowane przez słuchaczy zestawy zadań wraz ze zwięzłą informacją 
o odpowiedziach, wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zadania wraz ze zwięzłą 
informacją o wykonaniu zadań praktycznych – w przypadku egzaminu w formie zadania 
praktycznego.  

9. Dyrektor szkoły może zwolnić słuchacza powtarzającego semestr z realizacji obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych, z których uzyskał poprzednio pozytywną semestralną ocenę 
klasyfikacyjną. W przypadku zwolnienia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się odpowiednio „zwolniona”, „zwolniony”. 

 
Egzamin klasyfikacyjny 

§ 17 
 
1. Słuchacz może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 
nieobecności słuchacza na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu 
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

2. Słuchacz niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. 

3. Słuchacz niesklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej. 

4. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 
zadań praktycznych 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia semestralnych zajęć dydaktycznych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego 
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uzgadnia się ze słuchaczem, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza - również z jego 
rodzicami. 

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

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:  
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący 

komisji;  
2) nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.  
8. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego 

nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla słuchacza, który 
kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu 
obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego 
nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego 
nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

9. Przewodniczący komisji uzgadnia ze słuchaczem, liczbę zajęć edukacyjnych, z których 
słuchacz może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.  

10. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice 
niepełnoletniego słuchacza. 

11. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający:  
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin; 
3) termin egzaminu;  
4) imię i nazwisko słuchacza;  
5) zadania egzaminacyjne;  
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

12. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace słuchacza, zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach słuchacza i zwięzłą informację o wykonaniu przez słuchacza zadania 
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza 

13.  Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 18 i 
§ 19. 
 

Egzamin poprawkowy 
§ 18 

 
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. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po 
każdym semestrze. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się odpowiednio:  
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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. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający:  
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  
2) imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin;  
3) termin egzaminu;  
4) imiona i nazwiska słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu;  
5) oceny klasyfikacyjne uzyskane przez poszczególnych słuchaczy.  
4. Do protokołu, o którym mowa w ust. 3, 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. 
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane obowiązkowe zajęcia 

edukacyjne. 
6. Semestralna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku 

egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 19. 
7. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na semestr 

programowo wyższy. 
 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym 
§ 19 

 
1. Słuchacz, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza - również jego rodzice, mogą zgłosić 

zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia semestralnej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od 
dnia zakończenia semestralnych zajęć dydaktycznych. 

3. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 
ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje 
komisję, która, przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza oraz ustala 
semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez 
komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 
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5. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 
mowa w ust. 3, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu ze słuchaczem, a w przypadku 
niepełnoletniego słuchacza - również z jego rodzicami. 

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej oceny klasyfikacyjnej z 
zajęć edukacyjnych ustalonej 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, o której mowa w ust. 3, jest 
ostateczna. 

7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza przeprowadza się w formie pisemnej i 
ustnej.  

8. Sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza z informatyki i wychowania fizycznego ma 
przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

9. Sprawdzian wiadomości i umiejętności słuchacza przeprowadza się nie później niż w terminie 
5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się ze słuchaczem, a w 
przypadku niepełnoletniego słuchacza – również z jego rodzicami.  

10. W skład komisji 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.  

10. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 10 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 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.  

11. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności słuchacza sporządza się protokół, zawierający: 
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;  
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  
3) termin sprawdzianu;  
4) imię i nazwisko słuchacza;  
5) zadania sprawdzające;  
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

12. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace słuchacza, zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach słuchacza i zwięzłą informację o wykonaniu przez słuchacza zadania 
praktycznego.  

13. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza. 
 

§ 20 
 
Jeżeli słuchacz:  



 16

1) nie uczęszczał na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym 
semestrze w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć albo  

2) nie otrzymał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, ocen uznanych 
za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania, albo  

3) nie przystąpił do egzaminu semestralnego  
– w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”. 
 

Promowanie i ukończenie szkoły 
§ 21 

 
1. W szkole słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli: 
1) 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. 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, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, 
powtarza ten semestr. 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

§ 22 
 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  
2. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.  
3. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

 
 

 


