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WSTĘP 

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w Medycznym Studium 

Zawodowym im. PCK w Puławach zwanym w dalszym ciągu szkołą policealną, 

ponadgimnazjalną opracowano na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. Z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. z dnia 

11 maja 2007 r . Nr 83 poz. 562 z pozn. zmianami, ostatnia zmiana z dnia 20 sierpnia 

2010 r.). 

Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w Medycznym Studium 

Zawodowym im. PCK w Puławach ma na celu wartościowanie postępów słuchaczy, 

ogólne kryteria egzaminów i sprawdzianów, zasady diagnozowania postępów 

i osiągnięć uczniów. 

Wewnątrzszkolny System Oceniania umożliwi nauczycielom doskonalenie 

organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz dostarczy uczniom 

i słuchaczom informacji o postępach i niedociągnięciach edukacyjnych.  
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ROZDZIAŁ I 

2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA 

 

Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Puławach pracuje w systemie 

semestralnym. Osoby uczące się w Medycznym Studium Zawodowym to uczniowie 

lub słuchacze Medycznego Studium Zawodowego. 

Klasyfikowanie semestralne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

uczniów lub słuchaczy z zajęć ujętych w planie nauczania, ustaleniu ocen 

semestralnych oraz oceny postaw zawodowych uczniów. 

Wyniki klasyfikacji wpisywane są do indeksu ocen ucznia lub słuchacza po 

każdym semestrze. 

 

2.1 SKALA OCEN 

 

W szkole ustala się oceny wg następującej skali: 

1. Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne semestralne. 

 

CYFROWO SŁOWNIE SKRÓT 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Celujący 

Bardzo dobry 

Dobry 

Dostateczny 

Dopuszczający 

Niedostateczny 

cel 

bdb 

db 

dst 

dp 

ndst 

 

2. Przy ocenach bieżących, wyrażanych cyframi dopuszcza się „+” i „-”. 

  Przy ocenach semestralnych nie dopuszcza się  „+” i „-’’. 

3. W dokumentacji przebiegu nauczania dopuszcza się stosowanie skrótów 

ocen z zastrzeżeniami ocen klasyfikacyjnych kończących semestr. 

4. Decyzją dyrektora szkoły, na podstawie odrębnych  przepisów, uczeń lub 

słuchacz  może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, 

wówczas w dokumentacji  przebiegu nauczania wpisuje się 

„zwolniony”. 

5. Kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne 

nauczyciel przedstawia w formie pisemnej w planie wynikowym danego 

przedmiotu.  

6. W szkołach policealnych i pomaturalnych zachowania nie oceniania się 

wg obowiązującej skali. Ocenia się natomiast postawę zawodową ucznia 

w toku zajęć teoretycznych i praktycznych. 

 

W ocenie indywidualnej postawy ucznia uwzględnia się : 

1. stosunek do nauki, 

2. stosunki interpersonalne, 

3. postawę etyczno-moralną, 
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Podsumowania dokonuje się dwa razy w ciągu roku podczas Rad 

Pedagogicznych. 

 

 

2.2 OGÓLNE KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH  

NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLENIA 

  

SKALA 

OCEN 

(oznaczenie 

cyfrowe) 

ELEMENTY TREŚCI 

NAUCZANIA 

OGÓLNE KRYTERIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

UWAGI  

 

niedostateczny 

1 

 

 

Brak wiedzy 

podstawowej. 

 

 

 

 

 

Uczeń nie przyswoił 

wiedzy podstawowej, która 

jest niezbędna w dalszym 

etapie nauczania. 

 

 

dopuszczający 

2 

 

Niezbędne w uczeniu się 

danego przedmiotu 

 

Uczeń ma braki 

w opanowaniu podstaw 

programowych, które nie 

przekreślają możliwości 

uzyskania podstawowej 

wiedzy z danego 

przedmiotu w ciągu dalszej 

nauki. Uczeń rozwiązuje 

(wykonuje) typowe zadania 

teoretyczne o niewielkim 

stopniu trudności 

 

dostateczny 

3 

Najważniejsze w uczeniu 

danego przedmiotu. 

Łatwe dla ucznia nawet 

mało zdolnego o 

niewielkim stopniu 

złożoności, a więc 

przystępne. Często 

powtarzając się w 

programie nauczania, 

dające się wykorzystać 

w sytuacjach szkolnych 

Uczeń opanował 

wiadomości i umiejętności 

określone podstawą 

programową na danym 

etapie nauki. Uczeń 

rozwiązuje (wykonuje) 

typowe zadania teoretyczne 

lub praktyczne o średnim 

stopniu trudności 

Obszar  ten nie 

powinien 

przekroczyć 

50% treści 

całego 

programu, tj. 

podstawa 

programowa 
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i pozaszkolnych. 

Określenie programem 

nauczania na poziomie 

nie przekraczającym 

wymagań zawartych 

w podstawie 

programowej. Głównie 

proste 

i uniwersalne 

umiejętności 

w niniejszym zakresie 

wiadomości. 

dobry 

4 

Istotne w strukturze 

przedmiotu. Bardziej 

złożone, mniej 

przystępne aniżeli 

elementy treści zaliczone 

do wymagań 

podstawowych. 

Przydatne , ale nie 

niezbędne w opanowaniu 

treści z danego 

przedmiotu i innych 

przedmiotów szkolnych. 

Użyteczne w szkolnej 

i pozaszkolnej 

działalności. O zakresie 

przekraczającym 

wymagania zawarte 

w podstawie 

programowej. 

Wymagające 

umiejętności stosowania 

wiadomości w sytuacjach 

typowych wg wzorów 

(przykładów) znanych 

z lekcji z podręczników 

Uczeń nie opanował 

w pełni wiadomości 

i umiejętności określonych 

programem na danym 

etapie (w klasie) ale 

opanował je na poziomie 

przekraczającym 

wymagania zawarte 

w podstawie programowej. 

 

 

Uczeń poprawnie stosuje 

wiadomości, rozwiązuje 

(wykonuje) samodzielnie 

typowe zadania teoretyczne 

lub praktyczne. 

Pogłębianie 

poszerzanie 

wymagań 

podstawowych 

ale nie 

obejmujących 

całego 

programu 

nauczania 

bardzo dobry 

5 

Złożenie, trudne, ważne 

do opanowania. 

Wymagające 

skorzystania z różnych 

źródeł. Umożliwiające 

rozwiązywanie 

Uczeń opanował pełny 

zakres wiedzy 

i umiejętności określonych 

programem nauczania. 

Sprawnie posługuje się 

zdobytymi 

Mogą 

wykraczać poza 

opublikowanym 

program 

nauczania 
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problemów. Pośrednio 

użyteczne w życiu 

szkolnym. Pełne 

opanowanie treści 

programu nauczania. 

wiadomościami, 

samodzielnie rozwiązuje 

problemy teoretycznie 

i praktycznie ujęte 

programem nauczania, 

potrafi zastosować 

posiadaną wiedzę do 

rozwiązania zadań 

trudnych i problemów 

w nowych sytuacjach 

celujący 

6 

Znaczenie wykracza poza 

program nauczania. 

Stanowiące efekt 

samodzielnej pracy 

ucznia. Wynikające 

z indywidualnych 

zainteresowań. 

Zapewniające pełne 

wykorzystania 

wiadomości 

dodatkowych 

Uczeń posiada wiedzę 

i umiejętności znacznie 

wykraczające poza 

program nauczania danego 

etapu. Samodzielne 

i twórczo rozwija własne 

uzdolnienia. Uczeń biegle 

posługuje się zdobytymi 

wiadomościami 

w rozwiązywaniu 

problemów teoretycznych 

lub praktycznych 

z programu nauczania dla 

danego etapu oraz 

wykraczająca poza ten 

program. Proponuje 

rozwiązanie nietypowe lub 

uczeń osiąga sukcesy 

w konkursach, zawodach 

turniejach i mistrzostwach 

lub posiada inne 

porównywalne osiągnięcia 

 

 

Szczegółowe kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie 

szkolne, wynikające z realizowanego programu nauczania opracowują nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów, uwzględniając i przestrzegając powyższych ustaleń oraz 

podają je uczniom do wiadomości na początku każdego semestru. 

Przy formułowaniu szczegółowych wymagań edukacyjnych dotyczących 

poszczególnych przedmiotów, należy pamiętać, że podstawa programowa obejmuje 

wymagania podstawowe i zawiera te elementy treści nauczania, które są istotne, proste, 

łatwe i niezbędne. 
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RODZIAŁ II 

3. DIAGNOZOWANIE POSTĘPÓW I OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

 

3.1.  Podstawą wystawiania ocen cząstkowych uczniów są: 

1. pytania zadawane uczniom w czasie zajęć wprowadzających nowy 

materiał nauczania, 

a. w trakcie zajęć powtórzeniowych i utrwalających,  

2. polecenia dawane uczniom (zadania, ćwiczenia), 

3. prace klasowe (sprawdziany, testy, zadania, ćwiczenia), 

4. postawa uczniów w czasie zajęć edukacyjnych 

5. szacowanie i wartościowanie wytworów pracy uczniów (pracownia 

terapii zajęciowej), 

6. testy i ćwiczenia sprawnościowe 

7. analiza dokumentacji prowadzonej przez uczniów (projekty, plany terapii 

zajęciowej). 

 

Diagnozowanie postępów i osiągnięć uczniów prowadzić systematycznie 

w różnych formach oraz w warunkach zapewniających obiektywność oceny. 

Rytmiczność oceniania zależy od tygodniowego wymiaru godzin z danego przedmiotu 

oraz specyfiki przedmiotu. 

Liczbę ocen cząstkowych w jednym semestrze ustala się wg następujących 

zasad : 

1. dla zajęć teoretycznych (minimalna ilość ocen cząstkowych ): 

a. godzina w tygodniu (tygodniowy wymiar zajęć x 2 + 1) 

b. większa ilość godzin (nie mniej niż 4 – 6 ocen w semestrze) 

2. zajęcia praktyczne (minimalna ilość ocen w zależności od czasu trwania 

praktyki): 

a. 2 tygodnie praktyki – minimum 5 ocen 

b. więcej niż 2 tygodnie praktyki –minimum 5–10 ocen 

3. szczegółowe zasady oceniania uczniów, zawarte są w kontrakcie.  

 

Ocenianie postawy zawodowej  odbywa się po każdym cyklu odbytych 

praktyk. 

Frekwencja uczniów na zajęciach: 

1. obecność na zajęciach praktycznych jest obowiązkowa (100% 

frekwencji), w wyjątkowych sytuacjach losowych zwolnienie ustala 

osoba prowadząca zajęcia 

2. trzy spóźnienia w trakcie praktyk w danej placówce traktować jako 

nieobecność wymagającą odpracowania. 

Przy formułowaniu oceny przez nauczyciela muszą być przestrzegane 

następujące zasady: 

a) jawności – podanie uczniom ocen do wiadomości  

b) obiektywności – zapoznanie z kryteriami wymagań na poszczególne 

stopnie 
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c) celowości - określenie dynamiki i rozwoju ucznia 

d) sprawiedliwości 

e) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa (Rozporządzeń 

MEN, Statutu, Kodeksu Ucznia). 

 

Przy stosowaniu różnych form sprawdzania wiedzy i oceniania należy 

przestrzegać następujących zasad. 

Odpowiedzi ustne winny obejmować zakres materiału nauczania najwyżej 

z trzech ostatnich zajęć lekcyjnych. 

Dla sprawdzianów pisemnych przyjmuje się następujący sposób przeliczania 

punktów na oceny:  

 

91% - 100%       - ocena bardzo dobra  

71% - 90%         - ocena dobra  

61% - 70%         - ocena dostateczna  

50% - 60%         - ocena dopuszczająca  

49% - i poniżej   - ocena niedostateczna  

 

Sprawdzian pisemny może zawierać zadania na ocenę celującą. Aby uzyskać 

ocenę celującą uczeń musi wykazać się wiedzą na ocenę bardzo dobrą oraz rozwiązać 

zadanie wykraczające poza obowiązujący program nauczania. 

O sprawdzianie pisemnym, jeżeli obejmuje większą partię materiału, uczeń 

powinien być powiadomiony z 7-dniowym wyprzedzeniem z równoczesnym podaniem 

zagadnień.  

W ciągu tygodnia mogą odbyć się nie więcej niż 3 sprawdziany, w ciągu dnia 

tylko jeden - z wcześniejszą adnotacją w dzienniku.  

Krótki sprawdzian pisemny tzw. kartkówka, obejmujący 2-3 lekcje, może 

odbyć się bez uprzedzenia, jego czas nie dłuższy niż 15 minut.  

Prace pisemne powinny być poprawione, ocenione i oddane uczniom w ciągu 2 

tygodni od dnia ich napisania – licząc 10 dni szkolnych o ile zwłoka nie wynika z 

przyczyn obiektywnych (choroba nauczyciela, wycieczka szkolna, dni ustawowo 

wolne), po tym czasie ocena niedostateczna nie może być wpisana do dziennika.  

Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu pisemnego, ma 

prawo zaliczyć materiał na ocenę wyższą w terminie do 2 tygodni, licząc od dnia 

oddania sprawdzianu. Termin ustala nauczyciel na prośbę i w porozumieniu z uczniem. 

Uczeń nieobecny na sprawdzianie pisemnym ma obowiązek zaliczyć materiał 

do 7 dni po powrocie z nieobecności. Sam zgłasza się do nauczyciela. Jeżeli 

nieobecność była usprawiedliwiona, uczeń zaliczając sprawdzian i otrzymując ocenę 

niedostateczną, ma prawo do jej poprawienia – w terminie jak w pkt.14.  

W przypadku nieobecności nauczyciela – bieg terminu rozpoczyna się z dniem 

jego powrotu  do szkoły.  

Jeżeli uczeń – z własnej winy lub zaniedbania - nie napisze wymaganego  

sprawdzianu, będzie to skutkowało wystawieniem oceny niedostatecznej. 

Na prośbę ucznia nauczyciel ustalający ocenę winien ją uzasadnić. 
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Pisemne prace kontrolne winny być na prośbę ucznia  udostępnione na 

zasadach określonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.    

Szczegółowe zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia tj. sposoby, 

formy, częstotliwość oraz narzędzia pomiaru określają nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów uwzględniając i przestrzegając powyższych ustaleń oraz podając je do 

wiadomości na początku każdego semestru. 

Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 

edukacyjne, przy czym oceny semestralne nie muszą być średnią arytmetyczną ocen 

cząstkowych.  

Nauczyciel danego przedmiotu zobowiązany jest najpóźniej w terminie 10 dni 

przed Radą klasyfikacyjną poinformować ustnie uczniów o proponowanych ocenach 

semestralnych i odnotować ten fakt w dzienniku lekcyjnym. Uczeń nieobecny w tym 

dniu w szkole powinien sam zainteresować się uzyskaniem powyższej informacji. 

Ustalona ocena – zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny – jest 

ostateczna.  

Uczeń ma prawo wnieść zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że 

semestralna ocena klasyfikacyjna została ustalona z naruszeniem prawa dotyczącym  

trybu jej ustalenia . Zastrzeżenie może być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych po 

zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania, dyrektor 

szkoły powołuje komisję, która :  

1. przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie 

pisemnej  

i ustnej w terminie  uzgodnionym z uczniem  

2. ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną, która nie może być niższa od 

ustalonej wcześniej oceny  

3. z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza 

ocen ucznia. Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą 

informację o jego odpowiedziach ustnych  

 

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, 

może przystąpić w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.  

Dla ucznia nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych z powodu 

usprawiedliwionej nieobecności, szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie 

programu nauczania i ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych.  

W przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy,  

kierownik szkolenia praktycznego ustala ocenę z zajęć praktycznych w porozumieniu z 

osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe. W pozostałych 

przypadkach oceny końcowe ustala nauczyciel zawodu, prowadzący zajęcia praktyczne.  

Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna może być zmieniona tylko  

w  wyniku egzaminu poprawkowego. Uczeń, który otrzymał ocenę semestralną 

niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.  
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Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego 

promować do klasy programowo wyżej (semestru programowo wyższego) ucznia, który 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem 

nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo 

wyższym). Ocena niedostateczna musi być poprawiona w ustalonym przez nauczyciela, 

w porozumieniu z dyrektorem terminie. 

W sytuacji gdy w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uczeń uzyskał 

ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, będzie 

mógł zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. 
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ROZDZIAŁ III  

4. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW: 

 

4.1 EGZAMINY POPRAWKOWE  

 

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i części ustnej, z wyjątkiem 

egzaminu z informatyki, techniki, wychowania fizycznego, z których egzamin ma 

przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych lub innych zajęć edukacyjnych, 

których treści programowe wymagają formy ćwiczeń, ma formę zadań praktycznych. 

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim 

tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia kończą się w styczniu – w ostatnim 

tygodniu ferii zimowych.  

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora 

szkoły.  Z egzaminu sporządza się protokół, który z dołączonymi pracami pisemnymi 

ucznia i informacją o odpowiedziach ustnych, dołącza się do arkusza ocen ucznia jako 

załącznik.  

Do oceny uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, uczeń może wnieść 

zastrzeżenia, jeśli została ona ustalona z naruszeniem prawa dotyczącym  trybu jej 

ustalenia. Zastrzeżenie może być zgłoszone w terminie do 5 dni od dnia 

przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.  

Zasadność zastrzeżenia rozpatruje powołana przez dyrektora szkoły komisja,  

a ustalona przez nią ocena - w wyniku przeprowadzonego sprawdzianu – jest 

ostateczna. Sporządzony protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

Uczeń, który z przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu 

poprawkowego, przystępuje do niego w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły nie 

później niż do końca września  lub do końca marca.  

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia semestralnej oceny klasyfikacyjnej 

z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.  

Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny.  

Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  

 

4.2. EGZAMINY KLASYFIKACYJNE 

 

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych  

w obecności nauczyciela wskazanego przez dyrektora szkoły, w formie pisemnej   

i ustnej, oprócz egzaminu z informatyki, plastyki, techniki, wychowania fizycznego, 

który przeprowadza się w formie zadań praktycznych. 

Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem. Sporządzony 

protokół z egzaminu stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  



13 

 

 

4.3. EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

 

Absolwent Szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia Szkoły oraz ma 

możliwość przystąpienia do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje, 

którego warunki i sposób przeprowadzenia określa rozporządzeniem MEN. 

1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zwany dalej "egzaminem 

zawodowym" jest zewnętrzną formą oceny poziomu opanowania wiadomości  

i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustaloną w standardach wymagań 

będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe, określonych w odrębnych przepisach. 

2. Egzamin zawodowy przeprowadza się w dwóch etapach: pisemnym 

i praktycznym. 

3. Etap pisemny egzaminu zawodowego jest przeprowadzany w formie testu 

i składa się z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje:  

a. w części I - zadania egzaminacyjne sprawdzające wiadomości 

i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie,  

b. w części II - zadania egzaminacyjne sprawdzające wiadomości 

i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. 

4. Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla zdających polega na wykonaniu 

zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym i w zależności 

od zawodu, obejmuje:  

a. opracowanie projektu realizacji określonych prac albo opracowanie 

projektu realizacji określonych prac i wykonanie określonej pracy lub 

prac na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym zgodnie ze 

standardami wymagań będącymi podstawą przeprowadzania egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie 

5. Egzamin zawodowy przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję 

Egzaminacyjną jeden raz w ciągu roku szkolnego w okresie od czerwca do 

sierpnia w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej. 

6. Etap pisemny odbywa się w szkole, którą ukończył zdający, a w sytuacjach 

szczególnych egzamin może być przeprowadzony w innym miejscu wskazanym 

przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 

7. Etap praktyczny egzaminu zawodowego Ratownik Medyczny przeprowadzany 

jest w szkole posiadającej upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do 

zorganizowania i przeprowadzenia tego etapu egzaminu zawodowego dla 

danego zawodu. 

8. Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego, składa do 

dyrektora szkoły, pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu 

zawodowego w danym zawodzie, nie później niż do dnia:  
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a. 20 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu 

zawodowego jeśli zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się 

w czerwcu 

b. absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach, składa 

deklarację dyrektorowi szkoły, którą ukończył zgodnie z terminami. 

9. Czas trwania etapu pisemnego i praktycznego egzaminu zawodowego w danym 

zawodzie określa informator dla danego zawodu, a dodatkowo dla absolwentów,  

o których mowa w pkt.10 może być przedłużony nie więcej niż o 30 minut.  

10. Absolwent ma prawo do dostosowania warunków i formy przeprowadzania 

egzaminu zawodowego do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych  

i edukacyjnych na podstawie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się 

lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydanych przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną lub poradnię specjalistyczną, spełniającą warunki 

określone w odrębnych przepisach.  

a. opinia powinna być wydana nie później niż do końca września roku 

szkolnego poprzedzającego egzamin zawodowy i nie wcześniej niż dwa 

lata przed terminem tego egzaminu;  

b. opinia powinna być przekazana do dyrektora szkoły w terminie do 15 

października roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin zawodowy. 

11. Wyniki egzaminu zawodowego ustala i ogłasza za pośrednictwem dyrektora 

szkoły Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik ustalony przez Okręgową 

Komisję Egzaminacyjną jest ostateczny. 

12. Etap pisemny jest zdany jeżeli zdający uzyskał z części I - co najmniej 50 % 

punktów możliwych do uzyskania i z części II - co najmniej 30 % punktów 

możliwych do uzyskania 

13. Etap praktyczny jest zdany, jeżeli zdający uzyskał co najmniej 75 % punktów 

możliwych do uzyskania. 

14. Zdający zdał egzamin zawodowy jeżeli uzyskał wymaganą procentowo liczbę 

punktów zarówno w etapie pisemnym jak i praktycznym tego egzaminu 

15. Zdający, który zdał egzamin zawodowy otrzymuje dyplom potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną 

16. Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego 

etapu, przerwała egzamin albo nie uzyskała wymaganej do zdania liczby 

punktów ma prawo przystąpić do egzaminu lub odpowiedniego etapu 

w kolejnych terminach jego przeprowadzania. Osoby przystępujące do 

egzaminu po upływie 3 1at od daty pierwszego egzaminu, zdają egzamin 

w pełnym zakresie. 



15 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

5.  INFORMOWANIE O EFEKTACH  

DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH 

 

Na trzy dni przed semestralnym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są 

poinformować ucznia o przewidzianych dla niego ocenach klasyfikacyjnych. 

O przewidzianej dla ucznia semestralnej ocenie niedostatecznej należy 

poinformować go najpóźniej na 14 dni przed zakończeniem semestralnych zajęć 

edukacyjnych. 

Opiekunowie zespołów pod koniec każdego semestru informują ucznia 

o osiągniętych wynikach dydaktyczno-wychowawczych. 
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ROZDZIAŁ V 

6. POSTĘPOWANIE DYSCYPLINUJĄCE 

 

Uczeń z liczbą od 50-ciu godzin lekcyjnych nieobecnych 

nieusprawiedliwionych otrzymuje wpis o naganie do indeksu i arkusza ocen 

w semestrze gdzie nieobecności te wystąpiły. Opiekun informuje o powyższym 

postępowaniu Radę Pedagogiczną. 

Opiekun zespołu na bieżąco kontroluje frekwencje uczniów. W przypadku 

wzrastającej liczby nieusprawiedliwionych nieobecności dyscyplinuje uczniów poprzez 

rozmowę. Fakt przeprowadzenia rozmowy odnotowuje w dzienniku. W przypadku 

przekroczenia liczby nieobecności nieusprawiedliwionych powyżej 100 godzin 

lekcyjnych opiekun zespołu kieruje do Dyrekcji pismo o skreślenie ucznia z listy. 
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ROZDZIAŁ VI 

7. OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE SŁUCHACZY  

W ODDZIAŁACH  DLA DOROSŁYCH 

 

7.1. W oddziałach dla dorosłych ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne słuchacza, 

zachowania nie ocenia się.  

 

7.2. 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 

programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole 

programów nauczania uwzględniających tę podstawę.  

 

7.3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych słuchacza odbywa się w ramach oceniania 

wewnątrzszkolnego i ma na celu: 

 informowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz  

o postępach w tym zakresie, 

 udzielanie słuchaczowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

 motywowanie słuchacza do dalszych postępów w nauce, 

 dostarczanie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, 

zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach słuchacza, 

 umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej.  

 

7.4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

 

 formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych                               

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

 ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, według skali i w formach przyjętych  

w szkole, 

 przeprowadzanie egzaminów semestralnych zgodnie z 7.13, 

 ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, 

 ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane 

semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

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

 

 wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

 sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy, 
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 warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej oceny 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

7.6. Oceny są jawne dla słuchacza. 

 

7.6.1. Na wniosek słuchacza nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób ustny. 

 

7.6.2. Na wniosek słuchacza sprawdzone i ocenione prace pisemne kontrolne oraz inna 

dokumentacja dotycząca oceniania słuchacza są udostępnione do wglądu słuchaczowi. 

 

7.6.3. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę ze słuchaczem na 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchacza. 

 

7.6.4. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, niezbędne do 

uzyskania poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  

zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych słuchacza. 

 

7.7. Semestralną ocenę z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych ustala: 

 

 w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy – 

nauczyciel praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych lub 

kierownik praktycznej nauki zawodu, 

 w pozostałych przypadkach – nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor 

praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu. 

 

7.8. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu semestralnego 

semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna  

z zastrzeżeniem 7.17. 

 

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

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi ustalania tej oceny. Zastrzeżenie może być zgłoszone w terminie           

2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku 

stwierdzenia, że semestralna ocena została ustalona niezgodnie z przepisami, dyrektor 

szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności 

słuchacza, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną               

z danych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie  

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się ze słuchaczem.       

W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia 

edukacyjne oraz dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu 
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prowadzących takie same zajęcia edukacyjne. 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 edukacyjne, z tym, że 

powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu                  

z dyrektorem tej szkoły. 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. Ocena niedostateczna może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego, który może być zdawany przez słuchacza, który w wyniku klasyfikacji 

semestralnej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:  

 

 skład komisji, 

 termin sprawdzianu,  

 zadania (pytania) sprawdzające,  

 wynik sprawdzianu,  

 ustaloną ocenę.  

 

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

pisemne słuchacza i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach słuchacza.  Słuchacz, 

który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym 

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 

dyrektora szkoły. Przepisy te 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.  

 

7.10. Słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli ze 

wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym programie 

nauczania uzyskał semestralne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do 

semestru programowo wyższego słuchacza, który nie zdał egzaminu poprawkowego               

z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane                              

w semestrze programowo wyższym.  

 

7.11. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze. 

 

7.12. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych według skali: 

 

stopień celujący           – 6, 
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stopień bardzo dobry    – 5, 

stopień dobry               – 4, 

stopień dostateczny      – 3, 

stopień dopuszczający  – 2, 

stopień niedostateczny  – 1. 

 

ustala się po każdym semestrze. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych stanowią podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo 

wyższy lub ukończenia przez niego szkoły. 

 

Przyjmuje się następujący sposób przeliczania punktów na oceny:  

 91% - 100%      - ocena bardzo dobra  

 71% - 90%        - ocena dobra  

 61% - 70%        - ocena dostateczna  

 50% - 60%        - ocena dopuszczająca  

   0% - 49%        - ocena niedostateczna  

 

Oceny z części pisemnej i części ustnej egzaminów semestralnych ustala się według 

następujących kryteriów: 

 

SKALA 

OCEN 

(oznaczenie 

cyfrowe) 

ELEMENTY TREŚCI 

NAUCZANIA 

OGÓLNE KRYTERIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

UWAGI 

niedostateczny 

1 

 

Brak wiedzy 

podstawowej. 

 

 

Słuchacz nie przyswoił 

wiedzy podstawowej, 

która jest niezbędna             

w dalszym etapie 

nauczania. 

 

dopuszczający 

2 

Niezbędne w uczeniu się 

danego przedmiotu.  

Słuchacz ma braki                     

w opanowaniu podstaw 

programowych, które nie 

przekreślają możliwości 

uzyskania podstawowej 

wiedzy z danego 

przedmiotu w ciągu 

dalszej nauki. Słuchacz 

rozwiązuje (wykonuje) 

typowe zadania 

teoretyczne o niewielkim 

stopniu trudności.  

 

dostateczny 

3 

Najważniejsze                      

w uczeniu danego 

Słuchacz opanował 

wiadomości                     

Obszar ten nie 

powinien 
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przedmiotu. Łatwe dla 

słuchacza nawet mało 

zdolnego o niewielkim 

stopniu złożoności,                

a więc przystępne.        

Często powtarzające się           

w programie nauczania, 

dające się wykorzystać  

w sytuacjach szkolnych  

i pozaszkolnych. 

Określenie programem 

nauczania na poziomie 

nie przekraczającym 

wymagań zawartych w 

podstawie programowej.              

Głównie proste  

i uniwersalne 

umiejętności                          

w niniejszym zakresie 

wiadomości. 

i umiejętności określone 

podstawą programową  

na danym etapie nauki. 

Słuchacz rozwiązuje 

(wykonuje) typowe 

zadania teoretyczne lub 

praktyczne o średnim 

stopniu trudności.  

przekroczyć 

50% treści 

całego 

programu,               

tj. podstawa 

programowa. 

dobry 

4 

Istotne w strukturze 

przedmiotu. Bardziej 

złożone, mniej 

przystępne aniżeli 

elementy treści zaliczone 

do wymagań 

podstawowych. 

Przydatne, ale nie 

niezbędne                       

w opanowaniu treści                

z danego przedmiotu                       

i innych  

przedmiotów szkolnych.     

Użyteczne w szkolnej  

i pozaszkolnej 

działalności.  O zakresie 

przekraczającym 

wymagania zawarte           

w podstawie 

programowej. 

Wymagające 

umiejętności stosowania 

wiadomości                    

w sytuacjach typowych 

Słuchacz nie opanował  

w pełni wiadomości 

i umiejętności 

określonych programem 

na danym etapie            

(w klasie) ale opanował 

je na poziomie 

przekraczającym 

wymagania zawarte  

w podstawie 

programowej. 

 

 

Słuchacz poprawnie 

stosuje wiadomości, 

rozwiązuje (wykonuje) 

samodzielnie typowe 

zadania teoretyczne lub 

praktyczne. 

Pogłębianie 

poszerzanie 

wymagań 

podstawowych 

ale nie 

obejmujących 

całego 

programu 

nauczania.  
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wg wzorów 

(przykładów) znanych           

z lekcji, z podręczników.   

bardzo dobry 

5 

Złożone, trudne, ważne 

do opanowania. 

Wymagające 

skorzystania z różnych 

źródeł. Umożliwiające 

rozwiązywanie 

problemów. Pośrednio 

użyteczne          w życiu 

szkolnym. Pełne 

opanowanie treści 

programu nauczania.  

Słuchacz opanował pełny 

zakres wiedzy  

i umiejętności 

określonych programem 

nauczania. Sprawnie 

posługuje się zdobytymi 

wiadomościami, 

samodzielnie rozwiązuje 

problemy teoretycznie 

i praktycznie ujęte 

programem nauczania, 

potrafi zastosować 

posiadaną wiedzę do 

rozwiązania zadań 

trudnych i problemów  

w nowych sytuacjach.  

Mogą 

wykraczać 

poza 

opublikowany 

program 

nauczania.  

celujący 

6 

Znacznie wykraczające 

poza program nauczania. 

Stanowiące efekt 

samodzielnej pracy 

słuchacza. Wynikające  

z indywidualnych 

zainteresowań. 

Zapewniające pełne 

wykorzystanie 

wiadomości 

dodatkowych. 

Słuchacz posiada wiedzę  

i umiejętności znacznie 

wykraczające poza 

program nauczania 

danego etapu. 

Samodzielnie  

i twórczo rozwija własne 

uzdolnienia. Słuchacz 

biegle posługuje się 

zdobytymi 

wiadomościami  

w rozwiązywaniu 

problemów 

teoretycznych lub 

praktycznych  

z programu nauczania dla 

danego etapu oraz 

wykraczające poza ten 

program. Proponuje 

rozwiązania nietypowe 

lub słuchacz osiąga 

sukcesy w konkursach, 

zawodach turniejach         

i mistrzostwach lub 
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posiada inne 

porównywalne 

osiągnięcia.   

 

7.13. Podstawą klasyfikowania słuchacza są egzaminy semestralne przeprowadzane                 

z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania. 

 

7.14. Do egzaminu semestralnego w oddziałach dla dorosłych kształcących  

w formie stacjonarnej i zaocznej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przewidziane w szkolnym planie nauczania,                       

w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia, oraz uzyskał z tych 

zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 

 

ZASADY BIEŻĄCEGO OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

7.15.1. Ocenianiu podlegają w szczególności praca klasowa, sprawdzian, kartkówka, 

zadania domowe, odpowiedź ustna, referat oraz inne formy pracy samodzielnej               

i grupowej słuchaczy, uwzględniając specyfikę danych zajęć edukacyjnych. 

 

7.15.2. Oceny uzyskiwane podczas zajęć edukacyjnych ustala się wg następującej skali 

oraz zgodnie z następującymi kryteriami: 

 

Skala ocen: 

 

stopień celujący           – 6, 

stopień bardzo dobry   – 5, 

stopień dobry              – 4, 

stopień dostateczny     – 3, 

stopień dopuszczający – 2, 

stopień niedostateczny – 1. 

 

 

Przyjmuje się następujący sposób przeliczania punktów na oceny:  

 

91% - 100%       - ocena bardzo dobra  

71% - 90%         - ocena dobra  

61% - 70%         - ocena dostateczna  

50% - 60%         - ocena dopuszczająca  

  0% - 49%         - ocena niedostateczna  

 

 

 

 



24 

 

Oceny ustala się według następujących kryteriów: 

 

SKALA 

OCEN 

(oznaczenie 

cyfrowe) 

ELEMENTY TREŚCI 

NAUCZANIA 

OGÓLNE KRYTERIA 

WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

UWAGI 

niedostateczny 

1 

 

Brak wiedzy 

podstawowej. 

 

 

 

 

Słuchacz nie przyswoił 

wiedzy podstawowej, 

która jest niezbędna            

w dalszym etapie 

nauczania. 

 

dopuszczający 

2 

Niezbędne w uczeniu się 

danego przedmiotu.  

Słuchacz ma braki                

w opanowaniu podstaw 

programowych, które nie 

przekreślają możliwości 

uzyskania podstawowej 

wiedzy  z danego 

przedmiotu   w ciągu 

dalszej nauki. Słuchacz 

rozwiązuje (wykonuje) 

typowe zadania 

teoretyczne o niewielkim 

stopniu trudności.  

 

dostateczny 

3 

Najważniejsze                      

w uczeniu danego 

przedmiotu. Łatwe dla 

słuchacza nawet mało 

zdolnego o niewielkim 

stopniu złożoności,                

a więc przystępne. 

Często powtarzające się 

w programie nauczania, 

dające się wykorzystać  

w sytuacjach szkolnych  

i pozaszkolnych. 

Określone programem 

nauczania na poziomie 

nie przekraczającym 

wymagań zawartych             

w podstawie 

programowej.              

Głównie proste  

Słuchacz opanował 

wiadomości                      

i umiejętności określone 

podstawą programową  

na danym etapie nauki. 

Słuchacz rozwiązuje 

(wykonuje) typowe 

zadania teoretyczne lub 

praktyczne o średnim 

stopniu trudności.  

Obszar  ten nie 

powinien 

przekroczyć 

50% treści 

całego 

programu,           

tj. podstawa 

programowa. 
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i uniwersalne 

umiejętności                      

w niniejszym zakresie 

wiadomości. 

dobry 

4 

Istotne w strukturze 

przedmiotu. Bardziej 

złożone, mniej 

przystępne aniżeli 

elementy treści zaliczone 

do wymagań 

podstawowych. 

Przydatne , ale nie 

niezbędne w opanowaniu 

treści   z danego 

przedmiotu  i innych  

przedmiotów szkolnych.   

Użyteczne w szkolnej  

i pozaszkolnej 

działalności. O zakresie 

przekraczającym 

wymagania zawarte             

w podstawie 

programowej. 

Wymagające 

umiejętności stosowania 

wiadomości                    

w sytuacjach typowych 

wg wzorów 

(przykładów) znanych  

z lekcji, z podręczników.   

Uczeń nie opanował  

w pełni wiadomości 

i umiejętności 

określonych programem 

na danym etapie           

(w klasie) ale opanował 

je na poziomie 

przekraczającym 

wymagania zawarte  

w podstawie 

programowej. 

 

 

Uczeń poprawnie stosuje 

wiadomości, rozwiązuje 

(wykonuje) samodzielnie 

typowe zadania 

teoretyczne lub 

praktyczne. 

Pogłębianie 

poszerzanie 

wymagań 

podstawowych 

ale nie 

obejmujących 

całego 

programu 

nauczania.  

bardzo dobry 

5 

Złożone, trudne, ważne 

do opanowania. 

Wymagające 

skorzystania z różnych 

źródeł. Umożliwiające 

rozwiązywanie 

problemów. Pośrednio 

użyteczne w życiu 

szkolnym. Pełne 

opanowanie treści 

programu nauczania.  

Słuchacz opanował pełny 

zakres wiedzy  

i umiejętności 

określonych programem 

nauczania. Sprawnie 

posługuje się zdobytymi 

wiadomościami, 

samodzielnie rozwiązuje 

problemy teoretycznie 

i praktycznie ujęte 

programem nauczania, 

potrafi zastosować 

posiadaną wiedzę do 

Mogą 

wykraczać 

poza 

opublikowany 

program 

nauczania.  
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rozwiązania zadań 

trudnych i problemów  

w nowych sytuacjach.  

celujący 

6 

Znacznie wykraczające 

poza program nauczania. 

Stanowiące efekt 

samodzielnej pracy 

słuchacza. Wynikające  

z indywidualnych 

zainteresowań. 

Zapewniające pełne 

wykorzystanie 

wiadomości 

dodatkowych. 

Słuchacz posiada wiedzę  

i umiejętności znacznie 

wykraczające poza 

program nauczania 

danego etapu. 

Samodzielne  

i twórczo rozwija własne 

uzdolnienia. Słuchacz 

biegle posługuje się 

zdobytymi 

wiadomościami  

w rozwiązywaniu 

problemów 

teoretycznych lub 

praktycznych  

z programu nauczania dla 

danego etapu oraz 

wykraczające poza ten 

program. Proponuje 

rozwiązanie nietypowe 

lub słuchacz osiąga 

sukcesy w konkursach, 

zawodach turniejach             

i mistrzostwach lub 

posiada inne 

porównywalne 

osiągnięcia.   

 

 

7.15.3. Przy ocenie bieżącej dopuszcza się stosowanie znaków: „+” oraz „-”. 

 

7.15.4. Słuchacz powinien uzyskać w każdym semestrze oceny bieżące wpisane do 

dziennika lekcyjnego, których liczba jest zgodna z tabelą w punkcie 7.15.7. 

 

7.15.5. Semestralne oceny klasyfikacyjne wpisuje się w dokumentacji nauczania   

w pełnym brzmieniu.  

 

7.15.6. Zasady dotyczące prac kontrolnych: 

 zadania klasowe obejmujące materiał powyżej 3 ostatnich jednostek lekcyjnych  

z podaniem zakresu wymaganych wiadomości powinny być zapowiedziane                           

z tygodniowym wyprzedzeniem i w dniu zadania wpisane do dziennika, 
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 w tygodniu mogą być przeprowadzone 3 prace kontrolne, a w danym dniu jedna; 

za zgodą słuchaczy nauczyciel może przeprowadzić sprawdzian z pominięciem 

tych zasad i terminów, 

 oceniając pracę pisemną nauczyciel przedstawia punktację lub krótką recenzję 

pracy, 

 wszelkie prace pisemne powinny być ocenione, oddane i omówione w ciągu 

dwóch tygodni od dnia napisania; ewentualne wątpliwości w sprawie 

wystawionej oceny uczeń ma prawo konsultować osobiście z nauczycielem 

przedmiotu, 

 nauczyciel nie może przeprowadzić pracy kontrolnej, jeżeli poprzednia nie 

została oceniona i omówiona, 

 kartkówki będące sprawdzianem z 3 ostatnich jednostek lekcyjnych nie 

podlegają ograniczeniu, 

 słuchacz jest zobowiązany do napisania pracy kontrolnej, na której był 

nieobecny, do 2 tygodni od powrotu do szkoły, termin ustala nauczyciel 

przedmiotu, 

 jeżeli słuchacz był nieobecny tylko w dniu, w którym wyznaczona była praca 

kontrolna, musi wykazać się przygotowaniem z zagadnień, które miała 

obejmować praca w dowolnym wybranym przez nauczyciela terminie, bez 

wstępnego uzgodnienia, 

 słuchacz ma prawo poprawić ocenę niedostateczną z pracy kontrolnej w terminie 

do 2 tygodni od daty jej oddania, datę poprawy słuchacz ustala z nauczycielami, 

 poprawa prac kontrolnych nie może odbywać się kosztem innych zajęć 

lekcyjnych, 

 ,,ściąganie” podczas pisania pracy kontrolnej jest równoznaczne z otrzymaniem 

oceny niedostatecznej i pozbawieniem prawa do jej poprawy, 

 w przypadku nieobecności nauczyciela w dniu pisania pracy kontrolnej termin 

należy ponownie uzgodnić z klasą (przy czym nie obowiązuje jednotygodniowe 

wyprzedzenie).  

 

7.15.7. Nauczyciel jest zobowiązany przestrzegać zasady rytmiczności oceniania 

według typu kształcenia: 

 

 Stacjonarne  

Liczba godzin w tygodniu 
Minimalna liczba ocen 

do końca klasyfikacji 

1 godzina 2 

2 godziny 3 

3 godziny i więcej 5 

 

 Zaoczne – minimum 2 oceny cząstkowe z przedmiotu 
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7.15.8. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela 

prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do 

egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną 

w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 

 

7.16.1. Słuchacze zdają w każdym semestrze egzaminy semestralne w formie pisemnej 

z dwóch przedmiotów zawodowych podstawowych dla zawodu, w którym się kształcą, 

egzamin z języka obcego, który składa się z części pisemnej i części ustnej oraz,                    

z pozostałych przedmiotów, egzaminy przeprowadza się w formie ustnej. Wyboru 

przedmiotów zawodowych, z których przeprowadza się egzamin pisemny dokonuje 

rada pedagogiczna. Decyzję w tej sprawie podaje się do wiadomości słuchaczy na 

pierwszych zajęciach w każdym semestrze. 

 

7.16.2. Oceny z części pisemnej i części ustnej egzaminów semestralnych,  

ustala się według oraz zgodnie z kryteriami omówionymi w pkt. 7.12. 

 

7.16.3. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego. 

 

7.17.1. Słuchacz w oddziale dla dorosłych, który z przyczyn usprawiedliwionych nie 

przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin            

w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

 

7.17.2. 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. 

 

7.17.3. Słuchacz, który nie spełnił wyżej wymienionych warunków, nie otrzymuje 

promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy. 

 

7.17.4. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, o którym mowa w 7.20, nie 

otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i decyzją Dyrektora zostaje 

skreślony z listy słuchaczy. 

 

7.17.5. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny 

wniosek słuchacza do Dyrektora uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną 

słuchacza, złożony w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwały 

w sprawie klasyfikacji i promocji słuchaczy. 

 

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

szkole.  

 

7.18.1. Słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego z języka 

obcego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo 
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dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach i uzyskał oceny uznane za 

pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 

 

7.18.2. Zwolnienie, z części ustnej egzaminu semestralnego z języka obcego jest 

równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć 

edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części 

pisemnej egzaminu semestralnego. 

 

7.19. Egzaminy semestralne przeprowadza się w szkole, w następującym trybie: 

 

7.19.1. Najpóźniej 14 dni przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów zobowiązani są poinformować słuchacza o dopuszczeniu 

do egzamin (wpis długopisem z datą w dzienniku lekcyjnym). 

 

7.19.2. Semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które 

kończą się egzaminami semestralnymi, ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne na podstawie egzaminów semestralnych. 

 

7.19.3. Semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

wystawiane są nie później niż na 3 dni przed terminem klasyfikacyjnego zebrania rady 

pedagogicznej. 

 

7.19.4. Egzaminy semestralne odbywają się nie wcześniej niż na 14 dni i nie później niż 

na 3 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. Terminy egzaminów 

semestralnych ustala Dyrektor.  

 

7.19.5. Egzamin semestralny przeprowadzany jest przez nauczyciela prowadzącego 

dane zajęcia edukacyjne.  

 

7.19.6. Zadania pisemnych i ustnych egzaminów semestralnych z materiału nauczania 

obowiązującego w danym semestrze opracowuje nauczyciel uczący danego przedmiotu 

i przedkłada, wraz z opracowanymi kryteriami oceny Dyrektorowi Szkoły do 

zatwierdzenia na 7 dni przed egzaminem. 

 

7.19.7. Egzamin pisemny trwa nie dłużej niż 90 minut.  

 

7.19.8. Egzamin ustny trwa nie dłużej niż 15 minut. Słuchacz ma prawo do 

przygotowania się do egzaminu ustnego po wylosowaniu zestawu pytań 

egzaminacyjnych w czasie nie dłuższym niż 5 minut.  

 

7.19.9. Nauczyciel przeprowadzający egzamin ustny przygotowuje zestaw zadań 

egzaminacyjnych w liczbie większej niż liczba zdających.  
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7.19.10. Wszystkie egzaminacyjne prace pisemne wykonuje słuchacz na arkuszach 

papieru opatrzonych pieczęcią szkoły, 

 

7.19.11. Na egzaminie semestralnym pisemnym słuchacz może korzystać z pomocy 

ustalonych przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu. 

 

7.19.12. Słuchacz, który zakończył pracę oddaje ją nauczycielowi i opuszcza salę. 

 

7.19.13. Z przeprowadzanego 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 egzaminującego, 

 terminy egzaminu semestralnego pisemnego i ustnego, 

 imiona i nazwiska słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu, 

 wynik egzaminu pisemnego i ustnego oraz ocenę ostateczną, 

 do protokołu dołącza się pisemne prace słuchaczy. 

 

7.19.14. Do protokołu, o którym mowa w 7.19.13, dołącza się: 

 

 prace egzaminacyjne słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie pisemnej, 

 wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zestawy zadań wraz ze zwięzłą 

informacją o odpowiedziach słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie 

ustnej, 

 wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zadania wraz ze zwięzłą 

informacją o wykonaniu zadań praktycznych słuchaczy – w przypadku 

egzaminu w formie zadania praktycznego. 

 

7.19.15. Oceniane prace wraz z protokołem przechowywane są u kierownika szkolenia 

praktycznego przez okres jednego roku. 

 

7.19.16 Kontrolę nad prawidłowością przeprowadzania egzaminów sprawuje Dyrektor 

Szkoły. 

 

7.19.17 W ciągu jednego dnia mogą się odbyć maksymalnie dwa egzaminy semestralne. 

 

7.20.1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy  

w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów 

semestralnych. Egzamin poprawkowy ma taką sama formę, jak egzamin semestralny.  

 

7.20.2. Egzaminy poprawkowe są przeprowadzane po każdym semestrze. 
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7.20.3. 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. 

 

7.20.4. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których słuchacz                   

z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego                    

w wyznaczonym terminie oraz zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

 

7.21.1. Słuchaczowi oddziału dla dorosłych 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. 

 

7.22.2. Słuchaczowi oddziału dla dorosłych, który w okresie 3 lat przed rozpoczęciem 

nauki w szkole 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. 

 

7.22.3. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w pkt. 7.21.1., w dokumentacji 

przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio „zwolniony z obowiązku uczęszczania na 

zajęcia" lub „zwolniona z obowiązku uczęszczania na zajęcia" oraz podstawę prawną 

zwolnienia. 

 

7.22.4. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w pkt. 7.22.2., w dokumentacji 

przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio „zwolniony z obowiązku uczęszczania na 

zajęcia" lub „zwolniona z obowiązku uczęszczania na zajęcia", oraz podstawę prawną 

zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem semestralnej oceny 

klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną w wyniku 

egzaminu eksternistycznego. 

 

7.23.1. Dyrektor: 

 

1. zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, 

jeżeli przedłoży on: 

a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom  

uzyskania tytułu zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego 

lub świadectwo równorzędne, świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski 

– w zawodzie, w którym się kształci, lub dokument równorzędny wydany              

w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy                

o Europejskim  Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, 
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b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie                  

w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi 

kształcenia przewidzianemu dla danego zawodu; 

 

2. może zwolnić słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu                     

w części, jeżeli przedłoży on: 

a) uzyskane przed rozpoczęciem nauki w szkole: świadectwo lub dyplom 

uzyskania tytułu zawodowego wydane po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego 

lub świadectwo równorzędne, świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski, 

świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe – w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym 

się kształci, lub dokument równorzędny wydany w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim  

Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, 

b) zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie   

w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi 

kształcenia 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; 

 

3. zwalnia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych "Podstawy 

przedsiębiorczości", jeżeli przedłoży on świadectwo ukończenia szkoły dającej 

wykształcenie średnie, potwierdzające zrealizowanie tych zajęć. 

 

7.23.2. Zaświadczenie, o którym mowa w 7.23.1 pkt. 2 lit c, przedkłada się dyrektorowi 

szkoły w każdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej nauki 

zawodu. 

 

7.23.3. Zwolnienie, o którym mowa w 7.23.1. pkt. 2, może nastąpić po ustaleniu przez 

dyrektora szkoły wspólnego zakresu umiejętności zawodowych dla zawodu, w którym 

słuchacz się kształci, i dla zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu. 

 

7.23.4. 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 określonym w Regulaminie Praktycznej Nauki Zawodu.   

 

7.23.5. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia 

praktycznej nauki zawodu w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się, 

odpowiednio: 

 "zwolniony/na w całości z praktycznej nauki zawodu" lub  

 "zwolniony/na w części z praktycznej nauki zawodu"  
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oraz podstawę prawną zwolnienia. 

 

7.23.6. W przypadku zwolnienia słuchacza szkoły policealnej z obowiązku realizacji 

zajęć edukacyjnych "Podstawy przedsiębiorczości" w dokumentacji przebiegu 

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony/na" oraz rodzaj 

świadectwa będącego podstawą zwolnienia i datę jego wydania. 

 

7.24. 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 w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od 

oceny niedostatecznej.   

 

7.25. W dzienniku lekcyjnym wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć 

edukacyjnych, oceny uzyskane w ramach wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz 

oceny z ustnych i pisemnych egzaminów semestralnych i egzaminów poprawkowych. 

 

7.26. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem. 

 

7.27. Integralną częścią dziennika lekcyjnego są listy obecności, na których obecność 

na poszczególnych godzinach zajęć edukacyjnych słuchacze potwierdzają 

własnoręcznym podpisem. 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

8.1.Bieżąca ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania została przeprowadzona 

do 29 lutego 2016 r. 

8.2. Rada Pedagogiczna o wynikach bieżącej ewaluacji została powiadomiona. Zmiany 

zostały zatwierdzone decyzją Rady Pedagogicznej dnia 29 lutego 2016 r.  

8.3. Kolejną ewaluację dokona Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły na wniosek 

Dyrektora Szkoły. 

8.4. Zmiany w niniejszym Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania może dokonać  

Rada Pedagogiczna szkoły. 

8.5.  Inne organy szkoły mogą występować z pisemnymi propozycjami zmian w WSO. 

8.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym wewnątrzszkolnym systemem oceniania 

stosuje się przepisy Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 8432). 

 

 

 

 

Puławy, 29 lutego 2016 r. 


