
1 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy 

 

 

Podstawa prawna: 
 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95,poz.425, z późn. zm.) 
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 
83, poz.562, z późn. zm.) 

 

Dokument określa warunki i sposób oceniania słuchaczy szkoły policealnej dla osób 
posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, 
umożliwiającą uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, 

 
 
 
 
 
Ocenianie obejmuje : 
 
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne oraz praktyki zawodowe 
 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-09-2012&qplikid=1#P1A6�
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CZĘŚĆ I 

FORMUŁOWANIE OCEN 

§ 1 

Ocenianie 

1. Ocenianiu podlegają: 
a) osiągnięcia edukacyjne słuchacza  

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 
poziomu i postępów w opanowaniu przez słuchacza wiadomości w stosunku do 
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. 

3. W szkole policealnej zachowania nie ocenia się 

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych odbywa się w ramach oceniania 
wewnątrzszkolnego. 

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu 

oraz o postępach w tym zakresie, 
b) udzielenie słuchaczowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 
c) motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 
d) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 
poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych  
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  

b) ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  
zajęć edukacyjnych oraz  

c) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych  
d) ustalenie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych  
e) ustalanie warunków  i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych 

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych  

f) ustalenie warunków i sposobu przekazywania słuchaczom informacji o postępach  
i trudnościach w  nauce  
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1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują słuchaczy o: 
a. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych  
z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających  
z realizowanego przez siebie programu nauczania  

b. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych  
c. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna 

(semestralna) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć  
edukacyjnych 

2. Oceny są jawne i na wniosek słuchacza nauczyciel powinien je uzasadnić. 
3. Na wniosek słuchacza sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna 

dokumentacja dotycząca oceniania  są udostępniane do mu  wglądu . 
4. Na prośbę słuchacza nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. 
5. W szkole obowiązuje następująca skala ocen bieżących: 

 
6 - ocena wystawiana w okoliczności, gdy słuchacz w swojej odpowiedzi wykazał się 
wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi ponad warstwę ponadpodstawową. 
samorzutnie jest w stanie organizować wokół siebie grupę i nadzorować jej pracę; 
sprostał wymaganiom z poziomu wykraczającego – W  

5 - ocena wystawiana, gdy słuchacz wykazuje się podczas swoich wypowiedzi  
wiadomościami i umiejętnościami w zasadzie wyczerpującymi warstwę 
ponadpodstawową. jego sposób  rozwiązywania problemów cechuje duża 
samodzielność, potrafi sam formułować sytuacje problemowe. Wysoka aktywność  
w czasie zajęć, przewodzenie grupie; sprostał wymaganiom z poziomu - D. 

4 - ocena wystawiana w okoliczności, gdy słuchacz dość dobrze „porusza” się  
w zagadnieniach z poziomu ponad podstawowego, stosuje wiadomości z poziomu 
podstawowego dając sobie radę ze wszystkimi typowymi problemami, w miarę 
samodzielnie „porusza” się w opanowanych zagadnieniach, lecz nie potrafi samodzielnie 
wykreować nowej sytuacji problemowej. Uczeń taki jest dość aktywny w czasie zajęć; 
czyni zadość wymaganiom z poziomu – R. 

3 - ocena wystawiana wtedy, gdy słuchacz kompletnie opanował podstawowy poziom 
wiadomości i umiejętności. Daje sobie radę z łatwiejszymi, typowymi problemami. 
Ocena ta może być też informacją o tym, że uczeń ma braki z poprzednich etapów 
edukacyjnych i one to uniemożliwiają mu sprostanie wyższemu poziomowi wymagań. 
Uczeń jest raczej bierny na lekcjach ale wykonujący dosyć dobrze wydane polecenia; 
uczeń czyni zadość wymaganiom z poziomu - P. 

2 - ocena ta świadczy o tym, że wiedza słuchacza jest typowo odtwórcza, wiadomości  
i umiejętności nie wykraczają poza etap naśladowania, odtwarzania wyuczonych czy 
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obserwowanych zachowań. Bierny w czasie zajęć, polecenia wykonuje niedokładnie, 
powoli. Często ocena taka jest sygnałem głębokich braków i opóźnień w opanowaniu 
materiału. Słuchacz czyni zadość wymaganiom z poziomu - K. 

1 - ocena świadczy o tym, że słuchacz nie opanował materiału nawet w warstwie 
podstawowej. Jego wiedza jest fragmentaryczna, brak wytrenowanych umiejętności. 
Stan ten w przyszłości może zaowocować jeszcze mocniejszym pogłębieniem się 
zaległości a w efekcie klasyfikacyjną oceną „niedostateczny". Jest to sygnał 
ostrzegawczy, powinien mobilizować do zwiększonego wysiłku pod opieką nauczyciela. 

6. Podczas informowania o ocenie należy używać cyfr. Niedopuszczalne jest 
utożsamianie nazw ocen bieżących z nazwami ocen klasyfikacyjnych. 

7.  Semestralne oceny klasyfikacyjne z  zajęć edukacyjnych ustala się według skali: 
 

           celujący – 6 

           bardzo dobry – 5 

           dobry  - 4 

           dostateczny  - 3 

           dopuszczający   - 2 

           niedostateczny  - 1 

8. Oceny klasyfikacyjne według powyższej skali ustala się po każdym semestrze  
i stanowią  one podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy  
lub ukończenia przez niego szkoły. 

 

§ 2 

Standardy wymagań edukacyjnych 

 

Określają oczekiwane osiągnięcia uczniów, przejawiające się w  celowym, skutecznym  
i świadomym działaniu w określonych sytuacjach i przekładające się na poszczególne 
oceny z zajęć edukacyjnych. Służą właściwemu pomiarowi osiągnięć edukacyjnych 
uczniów w odniesieniu do założeń programowych. 

Przyjmuje się następujący model podziału treści nauczania: 
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Tabela1. 

Treści 
nauczania 

Warstwa treści Wymagania (poziomy wymagań) 

Ponad 
program 

Wykraczająca 
Wykraczające 

(W) 
Ocena 6 

 
Wymagania 

wykraczające 

Uczeń opanował w pełni 
wymagania programowe 
na ocenę   bardzo dobrą,  

a jego wiadomości  
i umiejętności są złożone, 
twórcze i wykraczają poza 

program nauczania 

Program 
nauczania 

i 
wymaga-

nia 
programo

we 

Dopełniająca 
Pełne (D) 
Ocena 5 

Wymagania 
ponadpodsta

wowe 

Uczeń spełnia 100% 
wymagań podstawowych  

i 75% wymagań 
ponadpodstawowych 

Rozszerzająca 
Rozszerzające 

(R) 
Ocena 4 

Uczeń spełnia 75% 
wymagań podstawowych  

i  50% wymagań 
ponadpodstawowych 

Podstawowa 
Podstawowe 

(P) 
Ocena 3 Wymagania 

podstawowe 

Spełnienie przez ucznia 
75% tych wymagań 

Konieczna 
Konieczne (K) 

Ocena 2 

Spełnienie przez ucznia 
50%  wymagań 
podstawowych 

 
W pracy kontrolnej i sprawdzianie pisemnym przybliżona proporcja: 60% zadań z poziomu 
podstawowego i 40% z poziomu ponadpodstawowego 
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§ 3 

Reguły tworzenia Przedmiotowych Systemów Oceniania. 
1. Przedmiotowy System Oceniania to zwięzła umowa zawarta pomiędzy nauczycielem 

przedmiotu a konkretna grupą słuchaczy, dotycząca wszystkich sfer oceniania i ustalania 
oceny klasyfikacyjnej (należy tu unikać wszelkich form „dzielenia włosów na czworo”, reguły 
musza być  jasne i wyartykułowane w sposób możliwie najmniej represyjny w stosunku do 
słuchacza).  

2. Umowa ta jest zawierana na czas trwania roku szkolnego. Musi być zgodna z tabelą 1.  
3.  Kopie tych umów nauczyciele składają u Dyrektora szkoły w terminie do połowy 

października każdego roku. 
4. Oceny klasyfikacyjne należy wstawić zgodnie z regułami pomiaru dydaktycznego. 
5. Sprecyzowane w PSO reguły wystawiania ocen klasyfikacyjnych muszą dawać 

nauczycielowi pewność, że ocena wystawiona z konkretnego zbioru ocen bieżących 
rzetelnie informuje słuchacza o poziomie wiadomości i umiejętności, które opanował 
słuchacz, o jego brakach i możliwościach rozwoju.   

6. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek stosowania jednolitych kryteriów oceniania opartych 
na aktualnych przepisach WSO.  

 
§ 4 

Formy  oceniania  i klasyfikowania słuchaczy 

Podstawowymi formami sprawdzania wiedzy i umiejętności słuchaczy są prace kontrolne, 
ćwiczenia praktyczne oraz sprawdziany klasyfikacyjne. 

 

§ 5 

Tryb ustalania oceny  klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

1. W szkole policealnej oceny klasyfikacyjne ustala się według skali określonej w p.6. 

2. Podstawą klasyfikowania słuchaczy są egzaminy semestralne przeprowadzane po każdym 
semestrze z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w planie nauczania. 

3. Egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej z zastrzeżeniem p.4 i 5. 

4.Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego 

5.W szkole policealnej słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne, w formie 
pisemnej, z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla przedmiotu, w którym się 
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kształci. Wyboru tych przedmiotów zawodowych dokonuje Rada Pedagogiczna i podaje do 
wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym semestrze. 

6.Ocenę z pisemnych form sprawdzania wiedzy słuchacza tj. egzaminów  semestralnych oraz 
prac kontrolnych i ćwiczeń  ustala się uwzględniając uzyskany przez niego  procent 
maksymalnej liczby punktów w następujący sposób: 
 

0% - 29%  niedostateczny 

30% - 45%  dopuszczający 

46% - 65%  dostateczny 

66% - 84%  dobry 

85% - 100%  bardzo dobry 

7. Egzaminy semestralne przeprowadzane są w szkole, zgodnie z powyższym trybem  
w określonych terminach 

8. Egzaminy semestralne odbywają się nie później niż na ostatnich zajęciach z danego 
przedmiotu w określonym semestrze. 

9. 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 i prac 
kontrolnych oceny uznawane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego systemu 
oceniania. 

10. W przypadku, gdy słuchacz otrzyma negatywną ocenę z pracy kontrolnej jest 
zobowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego 
konsultacje, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu 
semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznawanej za pozytywną                       
w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 

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

12. Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru zimowego nie później niż do 
końca lutego oraz po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 
sierpnia. 

§ 5 

Egzaminy klasyfikacyjne 
1. Obowiązujące w szkole ogólne zasady klasyfikacji słuchaczy są zgodne z rozporządzeniem 

MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  
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i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów  
w szkołach publicznych (zwanym dalej Rozporządzeniem). 

2. Egzamin klasyfikacyjny zdaje słuchacz, który zostaje przyjęty do szkoły na semestr 
programowo wyższy, zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu przyjmowania 
uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do drugich. 

3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być ustalony w porozumieniu ze słuchaczem, 

jednak nie później niż jeden dzień  przed zakończeniem semestru. 
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, 

wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 
edukacyjnych. Przewodniczący komisji uzgadnia ze słuchaczem  liczbę zajęć 
edukacyjnych, z których  może on  zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

6. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikującego ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem §19. Rozporządzenia. 

7. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego   ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego. 

8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 
a) skład komisji,  
b) termin egzaminu,  
c) pytania egzaminacyjne,  
d) wyniki egzaminu,  
e) ocenę ustaloną przez komisję.  

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

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

 

CZĘŚĆ II 

TRYB ODWOŁAWCZY OD USTALONEJ

1. Słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że roczna 
(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie  

 OCENY KOŃCOWOROCZNEJ 
(SEMESTRALNEJ) Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH  
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z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 
zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych. 

2. Wniosek o odwołanie się od proponowanej oceny końcoworocznej zajęć edukacyjnych 
słuchacz składa do Dyrektora szkoły.  

3. Wniosek musi być umotywowany, ze wskazaniem przyczyn odwołania oraz zawierać 
ocenę, o którą słuchacz ubiega się w odwołaniu. Wnioski bez uzasadnienia nie będą 
rozpatrywane.   

4. Słuchacz ma prawo odwołać się od proponowanej oceny rocznej (semestralnej) z zajęć 
edukacyjnych, jeżeli: 

a.   był obecny na wszystkich zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy  
i umiejętności; 

b. ma minimum 80% obecności na danych zajęciach edukacyjnych oraz wszystkie 
nieobecności usprawiedliwione; 

c. podczas zajęć lub konsultacji z nauczycielem próbował zaliczyć każdą, niższą 
od tej, o którą się ubiega, ocenę; 

5. Zadania do sprawdzianu przygotowuje nauczyciel uczący, stosownie do zakresu wymagań 
na daną ocenę, z materiału całorocznego. Wynik sprawdzianu decyduje o uzyskaniu (lub 
nie) przez słuchacza oceny wyższej i jest ostatecznie podstawą do rocznej oceny 
klasyfikacyjnej.  

6. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie  
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje 
komisję, która:  
 

a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych  
- przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej  
i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 
edukacyjnych;  

7. Termin sprawdzianu uzgadnia się ze słuchaczem. Sprawdzian odbywa się nie później niż 
pięć dni od momentu zgłoszenia zastrzeżeń. 

8. W skład komisji wchodzą w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych:  

a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 
kierownicze - jako przewodniczący komisji, 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących 

takie same zajęcia edukacyjne;  
9. 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 innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 
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edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje  
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

10. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej 
oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona  
w wyniku egzaminu poprawkowego.  

11. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

a. skład komisji, 
b. termin sprawdzianu, 
c. zadania (pytania) sprawdzające, 
d. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;  

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  
a. skład komisji,  
b. termin posiedzenia komisji,  
c. wynik głosowania,  
d. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.  

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

odpowiedziach.  
13. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu  

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  

14. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (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. 

 

CZĘŚĆ III 

Egzaminy poprawkowe 

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

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

po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego i po zakończeniu 
semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia. 
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CZĘŚĆ IV 

Praktyki zawodowe 
 

1. 1.Słuchacz zobowiązany jest do odbycia praktyk zawodowych  zgodnie z programem 
kształcenia. 

2. Dyrektor szkoły może zwolnić słuchacz z odbycia praktyk zawodowych  jeżeli 
przedłoży on:  

a. uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu 
zawodowego (lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu 
kwalifikacyjnego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom mistrza — w zawodzie,  
w którym się kształci, 

b. zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie  
w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania 
nauki zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu; 

3. Dyrektor  może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktyk zawodowych w części, 
jeżeli przedłoży on: 
a. uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole świadectwo uzyskania tytułu 

zawodowego (lub świadectwo równorzędne), wydane po zdaniu egzaminu 
kwalifikacyjnego, lub świadectwo czeladnika albo dyplom potwierdzający 
kwalifikacje w zawodzie lub dyplom mistrza — w zawodzie wchodzącym w zakres 
zawodu, w którym się kształci, 

b. zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie  
w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania 
nauki zawodu, przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu,  
w którym się kształci, 

c. zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie  
w zawodzie, w którym się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, 
w którym się kształci; 

4. Zaświadczenie, przedkłada się dyrektorowi szkoły w każdym semestrze, w którym 
słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej nauki zawodu. 
5. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu, 
jest obowiązany uzupełnić pozostałą część praktycznej nauki zawodu w sposób i w trybie 
określonych w statucie szkoły 
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CZĘŚĆ V 

Zwolnienie z zajęć 

1. Słuchaczowi szkoły dla policealnej powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty 
przerwania nauki zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał 
poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej, i zwalnia 
się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia. 

2. Dyrektor zwalnia słuchacza szkoły policealnej z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych 
„Podstawy przedsiębiorczości”, jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły 
dającej wykształcenie średnie, z którego wynika, że zrealizował on te zajęcia. 

CZĘŚĆ VI 

Promowanie słuchaczy 
 
1. 1.W szkole policealnej słuchacz promowany jest po każdym semestrze. 
2. Podstawę promowania słuchacza na semestr programowo wyższy stanowią oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej 
ustalone godnie z WSO. 

3. Słuchacz, który nie spełnił warunków określonych w trybie ustalania oceny nie otrzymuje 
promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy. 

 

CZĘŚĆ VII 

Ukończenie szkoły 
 
Szkołę kończy słuchacz, który uzyskał w semestrze programowo najwyższym oceny 
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych  wyższe od oceny niedostatecznej oraz 
zaliczył pozytywnie praktyczną naukę zawodu. 
 

 

Zatwierdzone w dniu 26.09.2012 
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