
Załącznik Nr 1  

do Statutu ZS Nr 1 w Wągrowcu  

  
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA  

ZESPÓŁU SZKÓŁ  NR 1  
W WĄGROWCU  

   
Wstęp  
Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na 
poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów.  
Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu 
nauczania.  

Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele danego przedmiotu na bazie 
obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów nauczania dla 
poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia.  

Rozdział I  
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów  
§ 1. 1. Ocenianiu podlegają:    

1)  osiągnięcia edukacyjne ucznia;   

2)  zachowanie ucznia.  

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia 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.  

§ 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, 
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie 
szkoły.  
§ 3. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach 
oceniania wewnątrzszkolnego.  
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:  

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o 
postępach w tym zakresie;  

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;  

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;  

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, 
trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;  



5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
wychowawczej.  

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  

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

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;  

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 
według skali i w formach przyjętych w danej szkole;  

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych  
5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i  
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według  
skali  

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych  
(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 
oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;  

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji 
o postępach i trudnościach ucznia w nauce.  

4. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego:  

1)zasada jawności -uczeń zna kryteria oceniania, a o ocenach i wynikających z nich 
konsekwencjach jest informowany na bieżąco;  
2)zasada obiektywności -ocena jest obiektywna i wiernie odzwierciedla rzeczywistą wiedzę 
ucznia: wiadomości, umiejętności i nawyki w stosunku do określonych wymagań; 3)zasada 
systematyczności -nauczyciel na każdej lekcji systematycznie i regularnie kontroluje i 
ocenia pracę uczniów oraz ich wiadomości i umiejętności;  
4)zasada dokumentowania informacji o uczniu -nauczyciel zapisuje wszystkie oceny w 
dzienniku elektronicznym oraz przechowuje ocenione prace pisemne, które są do wglądu dla 
ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) w ciągu całego roku szkolnego na zasadach 
określonych przez nauczyciela;  
5)zasada różnicowania wymagań -nauczyciel dokonując oceny bierze pod uwagę możliwości 
edukacyjne i psychofizyczne ucznia zgodnie z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej 
oraz jego zaangażowanie;  
6)zasada różnicowania form sprawdzania wiedzy i umiejętności -sprawdzanie wiedzy i 
umiejętności ma różne formy zgodne z Przedmiotowymi systemami oceniania (np: ustną, 
pisemną, praktyczną);  
7)zasada wzmacniania pozytywnego -ocena ma za zadanie mobilizować uczniów do nauki i 
pracy oraz osiągania jak najlepszych efektów oraz wyników kształcenia i wychowania; 
8)zasada równości stosowanych form oceniania - wiedza i umiejętności każdego ucznia  
oceniane są tymi samymi lub zbliżonymi metodami w porównywalnych warunkach;   



9)zasada odpowiedzialności -nauczyciel wystawiając oceny musi być przekonany, że są one 
słuszne i obiektywne, oraz że bierze za to pełną odpowiedzialność  
  

§ 4. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 
rodziców (prawnych opiekunów) o:  

1) 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;  

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;  

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny 
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.  

4) Przedmiotowe systemy oceniania dla całego Zespołu Szkół opracowane są wg 
jednolitego wzoru, jednak dla poszczególnych zajęć edukacyjnych różnią się specyfiką 
każdego przedmiotu.  

5) Przedmiotowy system oceniania danych zajęć edukacyjnych opracowywany jest wspólnie 
przez nauczycieli uczących w ramach komisji przedmiotowych.  

6) Każdy Przedmiotowy system oceniania zawiera:   
    a) formy i sposoby oceniania, ich planowaną liczbę oraz zakres materiału;  
    b) wagi poszczególnych ocen cząstkowych;  
    c) możliwości poprawy lub uzyskania brakujących (w związku z nieobecnością)  
obowiązkowych ocen cząstkowych oraz związane z tym  dodatkowe wymagania;     
d)  dodatkowe zadania podlegające ocenie;  
    e ) terminy wcześniejszego powiadamiania uczniów o okresowej i rocznej  ocenie 
niedostatecznej (miesiąc przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej), ;  
f) wewnątrzszkolną skalę ocen cząstkowych i odpowiadające im wartości punktowe;  
g) procentowe kryteria na poszczególne oceny cząstkowe oraz wymagania na ocenę 

celującą;  
h) kryteria oceniania i wymagania na poszczególne oceny;  
     i) możliwości skorzystania z dodatkowej pomocy ze strony nauczyciela w przypadku 
trudności w nauce, nadrobienia braków i zaległości przez ucznia;  
    j) sposób ustalania oceny śródrocznej i rocznej oraz wpływ na nie poszczególnych ocen 
cząstkowych;  
    k) możliwości uzyskania pozytywnej oceny rocznej w przypadku nieklasyfikowania w 
pierwszym semestrze lub niedostatecznej śródrocznej oceny klasyfikacyjnej;  
    l) warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  
  

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 
rodziców (prawnych opiekunów) o:  

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;  

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania;  



3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

§ 5. 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).  
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia 
ustaloną ocenę.  

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione 
pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są 
udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).  
§ 6. 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni 
psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować 
wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, 
u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w 
uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.  

§ 7. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 
zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 
opinii.  

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć 
komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia 
ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, 
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej - semestralnej, oceny 
klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje 
się "zwolniony" albo "zwolniona".  

§ 8. 1. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa 
programowa kształcenia w zawodach przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym, zwalnia 
z realizacji tych zajęć ucznia, który przedłoży prawo jazdy odpowiedniej kategorii.  

2.   W przypadku zwolnienia ucznia z nauki jazdy pojazdem silnikowym w dokumentacji 
przebiegu nauczania wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona", a także numer i kategorię 
posiadanego przez ucznia prawa jazdy oraz datę wydania uprawnienia.  

§ 9. 1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie 
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do 
końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z 
afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.  

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 
zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego 
orzeczenia.  

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w 
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" 
albo "zwolniona".  



§ 10. 1.  Semestralne, oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,  ustala 
się w stopniach według następującej skali:  

1) stopień celujący - 6;  
2) stopień bardzo dobry - 5;  
3) stopień dobry - 4;  
4) stopień dostateczny - 3;  
5)  stopień dopuszczający - 2;  
6) stopień niedostateczny - 1.  

2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o 
których mowa w ust. 1 pkt 1-5.  

3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 6.  
        

      4.  W przypadku określania stopni na podstawie punktacji zespoły przedmiotowe ustalają 
kryteria procentowe.   

  

§ 11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, 
muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany 
przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w 
przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz 
aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.  

§ 12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
"nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana".  

§ 13. 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 
podstawowe obszary:  

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;  
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;  
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;  
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;  
5)dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;                                                     
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;                                                                              
7) okazywanie szacunku innym osobom.  

2.  Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej 
skali:  

1) wzorowe;  
2) bardzo dobre;  
3) dobre;  
4) poprawne;  
5)nieodpowiednie;                                                                                                                                               
6) naganne.  



3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub 
dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 
psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  

§ 14. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia 
oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 
uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak 
powinien dalej się uczyć.  

§ 15. 1. Egzamin klasyfikacyjny  przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin 
klasyfikacyjny w trakcie zdalnego nauczania z każdego przedmiotu przeprowadza się w 
formie testu online. Jeżeli z przyczyn technicznych przeprowadzenie testu online jest 
niemożliwe egzamin może odbyć się w szkole.   

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych,  zajęć dydaktyczno-wychowawczych.    

3.Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, a w szkole 
policealnej - z uczniem.   

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

5. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć 
technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede 
wszystkim formę zadań praktycznych.  

6. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin klasyfikacyjny z zajęć 
praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 
programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań 
praktycznych.  

7. Egzamin klasyfikacyjny  przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:                      
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący komisji;                          
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.  

8. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze 

obserwatorów - rodzice ucznia. Przepisu nie stosuje się do uczniów szkół policealnych.                              

9. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:  

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;  
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji  
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;  
4) imię i nazwisko ucznia;  
5) zadania egzaminacyjne;  
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  



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

  

§ 16. 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin 
poprawkowy w trakcie zdalnego nauczania z każdego przedmiotu przeprowadza się w formie 
testu online. Jeżeli z przyczyn technicznych przeprowadzenie testu online jest niemożliwe 
egzamin może odbyć się w szkole. 

2. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć 
technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede 
wszystkim formę zadań praktycznych.  

3. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć 
praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których 
programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań 
praktycznych.  

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.  
Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład 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.  

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

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

§ 17. 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, przeprowadza się w formie pisemnej i 
ustnej. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w trakcie zdalnego nauczania z każdego 
przedmiotu przeprowadza się w formie testu online. Jeżeli z przyczyn technicznych 
przeprowadzenie testu online jest niemożliwe egzamin może odbyć się w szkole. 

 



2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć 
artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania 
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

3. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe sprawdzian wiadomości i 
umiejętności ucznia z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub 
doświadczeń, ma formę zadań praktycznych.  

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż 
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem 
i jego rodzicami.  

5. 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.  

6. Nauczyciel  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.  

7. W skład komisji  wchodzą:  
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji;  
2) wychowawca oddziału;  
3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;  
4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;  
5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole; 6) przedstawiciel samorządu 

uczniowskiego; 7) przedstawiciel rady rodziców.  

8. Komisja, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia 
zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością 
głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 9. Ze 
sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w 
szczególności:  

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

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



11. Z posiedzenia komisji, sporządza się protokół, zawierający w szczególności:  
1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;  
2) termin posiedzenia komisji;                                  
3)    imię i nazwisko ucznia;  
4) wynik głosowania;  
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.  

12. Protokoły  stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.  

§ 18. 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej 
bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy 
programowo wyższej z wyróżnieniem.  

2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, 
do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.  

3. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej 
ocen,  wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z 
tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy 
zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.  

§ 19. 1. Uczeń kończy  zasadniczą szkołę zawodową  i technikum z wyróżnieniem, jeżeli 
w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią 
końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową 
ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkołach publicznych dla 
dorosłych  

§ 1. 1. Dyrektor szkoły policealnej dla dorosłych:  
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 lub  

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 lub  

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, lub  

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.  

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, przedkłada się dyrektorowi 
szkoły policealnej w każdym semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie 
praktycznej nauki zawodu.  

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może nastąpić po ustaleniu przez 
dyrektora szkoły policealnej wspólnego zakresu umiejętności zawodowych dla zawodu, w 
którym słuchacz się kształci, i dla zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu.  

4. Słuchacz, który został zwolniony w części z obowiązku odbycia praktycznej 
nauki zawodu, uzupełnia pozostałą część praktycznej nauki zawodu.  

5. W przypadku zwolnienia słuchacza w całości lub w części z obowiązku odbycia 
praktycznej nauki zawodu w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się odpowiednio: 1) 
"zwolniony w całości z praktycznej nauki zawodu" albo "zwolniona w całości z praktycznej 
nauki zawodu", 2) "zwolniony w części z praktycznej nauki zawodu" albo "zwolniona w 
części z praktycznej nauki zawodu"  
- oraz podstawę prawną zwolnienia.  



6. W przypadku zwolnienia słuchacza z obowiązku realizacji zajęć edukacyjnych 
"podstawy przedsiębiorczości" w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona" oraz rodzaj świadectwa będącego 
podstawą zwolnienia i datę jego wydania.  

§ 2. 1. W  liceum ogólnokształcącym dla dorosłych egzamin semestralny z języka polskiego, 
języka obcego nowożytnego i matematyki przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. W 
trakcie zdalnego nauczania egzamin z każdego z tych przedmiotów przeprowadza się w 
formie testu online. Jeżeli z przyczyn technicznych przeprowadzenie testu online jest 
niemożliwe egzamin może odbyć się w szkole. 

2. W szkole policealnej dla dorosłych słuchacz przystępuje w każdym semestrze do 
egzaminów semestralnych, w formie pisemnej, z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
kształcenia zawodowego podstawowych dla zawodu, w którym się kształci. W trakcie 
zdalnego nauczania egzamin z każdego z tych przedmiotów przeprowadza się w formie testu 
online. Jeżeli z przyczyn technicznych przeprowadzenie testu online jest niemożliwe egzamin 
może odbyć się w szkole. 

3.Egzamin semestralny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego 
praktycznego ma formę zadania praktycznego. W trakcie zdalnego nauczania egzamin 
semestralny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego przeprowadza 
się w formie testu online. Jeżeli z przyczyn technicznych przeprowadzenie testu online jest 
niemożliwe egzamin może odbyć się w szkole. 

 

4.Wyboru obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego podstawowych dla 
zawodu, dokonuje rada pedagogiczna. Informację o wybranych zajęciach podaje się do 
wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w każdym semestrze.  

5.W przypadku zajęć edukacyjnych innych niż wymienione w ust. 1-3 egzaminy semestralne 
przeprowadza się w formie pisemnej albo ustnej, zgodnie z ustaleniami wewnątrzszkolnego 
oceniania.  

§ 3. 1. Egzamin semestralny w formie pisemnej przeprowadza się na podstawie zadań 
przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.  

2. Egzamin semestralny w formie ustnej przeprowadza się na podstawie zestawów 
zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Liczba 
zestawów zadań musi być większa od liczby słuchaczy przystępujących do egzaminu. 
Słuchacz losuje jeden zestaw zadań.  

3. Egzamin semestralny w formie zadania praktycznego przeprowadza się na 
podstawie zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia 
edukacyjne. Słuchacz losuje jedno zadanie.  

§ 4. 1. Semestralną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ustala 
się na podstawie wyników egzaminu semestralnego w formie pisemnej i ustnej.  

2. Słuchacz  liceum ogólnokształcącego dla dorosłych może być zwolniony z 
egzaminu semestralnego z danych zajęć edukacyjnych w formie ustnej, jeżeli z egzaminu 
semestralnego z tych zajęć w formie pisemnej otrzymał co najmniej ocenę bardzo dobrą.  



3. Zwolnienie, jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i 
uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z 
oceną uzyskaną z egzaminu semestralnego w formie pisemnej.  

§ 5. 1. Egzamin semestralny w terminie dodatkowym, oraz egzamin poprawkowy 
przeprowadza się odpowiednio:  

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.  

§ 6. 1. Z egzaminu semestralnego, egzaminu semestralnego w terminie dodatkowym 
oraz egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:  

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. 

2. Do protokołu,  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.  

§ 7. 1. Dyrektor szkoły dla dorosłych może zwolnić słuchacza powtarzającego semestr z 
realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których uzyskał poprzednio pozytywną 
semestralną ocenę klasyfikacyjną.  

2. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się odpowiednio "zwolniony" albo 
"zwolniona" oraz podstawę prawną zwolnienia.  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Warunki przeprowadzania egzamin maturalnego  

§ 1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z następujących 
przedmiotów dodatkowych:                                                                                                       
1) w części ustnej z:  

a) języka mniejszości etnicznej,  
b) języka mniejszości narodowej,  
c) języka obcego nowożytnego,  
d)      języka regionalnego;       
                                                                                                                                                                 
2) w części pisemnej z:                                                                                                                                  
a)      biologii,  
b) chemii,  
c) filozofii,  
d) fizyki,  
e) geografii,  
f) historii,  
g) historii muzyki,  
h) historii sztuki,  
i) informatyki,  
j) języka łacińskiego i kultury antycznej,  
k) języka mniejszości etnicznej,  
l) języka mniejszości narodowej,  
m) języka obcego nowożytnego,  
n) języka polskiego,  

o) języka regionalnego,  
p) matematyki,  
q) wiedzy o społeczeństwie.  

§ 2. Do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego absolwent może 
przystąpić z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, 
niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.  

§ 3. 1. Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po 
ukończeniu szkoły, składa deklarację dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza, a absolwent, 
który ukończył szkołę we wcześniejszych latach - dyrektorowi szkoły, którą ukończył.  

2. Uczeń lub absolwent składa wstępną deklarację nie później niż do dnia 30 
września, a ostateczną deklarację nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego, w 
którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Absolwent, który ukończył szkołę 
we wcześniejszych latach, może nie składać wstępnej deklaracji.  

3. Jeżeli uczeń lub absolwent złożył wstępną deklarację, a nie złożył 
ostatecznej deklaracji w terminie, z dniem 8 lutego roku szkolnego, w którym zamierza 
przystąpić do egzaminu maturalnego, wstępna deklaracja staje się ostateczną deklaracją.  

§ 4. 1. Absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego w szkole, którą ukończył.  



§ 5. 1. Zaświadczenie o stanie zdrowia, przedkłada się wraz z deklaracją. 2. 

Zaświadczenie o stanie zdrowia, może być przedłożone w terminie późniejszym, 

niezwłocznie po jego otrzymaniu.  

3. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o 
specyficznych trudnościach w uczeniu się przedkłada się wraz z deklaracją.  

§ 6. 1. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie 
ucznia lub absolwenta, o wskazanym sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub 
formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości 
psychofizycznych, nie później niż do dnia 10 lutego roku szkolnego, w którym absolwent 
przystępuje do egzaminu maturalnego, a w przypadku absolwenta nie później niż do dnia 
10 marca roku szkolnego, w którym ten absolwent lub osoba przystępuje do egzaminu 
maturalnego.  

§ 7. 1. Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych deklaracji, sporządza wykaz uczniów lub 
absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego i przekazuje go w postaci 
elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym przez 
dyrektora tej komisji, nie później niż do dnia 15 lutego roku szkolnego, w którym jest 
przeprowadzany egzamin maturalny.   

§ 8. 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed 
terminem egzaminu maturalnego, powołuje członków zespołu egzaminacyjnego oraz może 
powołać zastępcę przewodniczącego tego zespołu spośród członków zespołu.  

2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni odbyć szkolenie 
w zakresie organizacji egzaminu maturalnego organizowane przez okręgową komisję 
egzaminacyjną w roku szkolnym, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny, oraz 
przeprowadzić takie szkolenie dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w 
skład zespołów nadzorujących.  

§ 9. 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego kieruje pracą tego zespołu i zapewnia 
prawidłowy przebieg egzaminu maturalnego oraz bezpieczeństwo i higienę pracy podczas 
egzaminu maturalnego, w szczególności nadzoruje:  

1) przygotowanie sal egzaminacyjnych;  
2) prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu egzaminu 

maturalnego.  

2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed 
terminem części pisemnej egzaminu maturalnego:  

1) powołuje zespoły przedmiotowe do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z 
poszczególnych przedmiotów oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów;  

2) opracowuje i ogłasza szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu 
maturalnego i przekazuje go niezwłocznie dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.  

3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed 
terminem części pisemnej egzaminu maturalnego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg 
części pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz 
wyznacza przewodniczących tych zespołów.  



4. Jeżeli przewodniczący zespołu przedmiotowego lub członek tego zespołu albo 
przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek tego zespołu z powodu choroby lub 
innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w egzaminie maturalnym, przewodniczący 
zespołu egzaminacyjnego powołuje w zastępstwie innego przewodniczącego zespołu 
przedmiotowego lub członka tego zespołu albo innego przewodniczącego zespołu 
nadzorującego lub członka tego zespołu.  

§ 10. 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek 
tego zespołu odbiera przesyłkę zawierającą materiały egzaminacyjne niezbędne do 
przeprowadzenia egzaminu maturalnego i sprawdza, czy nie została ona naruszona, a 
następnie sprawdza, czy zawiera ona wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do 
przeprowadzenia tego egzaminu.  

2. Materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia części ustnej 
egzaminu maturalnego mogą zostać przesłane do szkół w postaci elektronicznej. W takim 
przypadku przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek 
tego zespołu pobiera pliki zawierające materiały egzaminacyjne niezbędne do 
przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego, w terminie określonym i w sposób 
określony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, i sprawdza, czy zostały 
dostarczone wszystkie materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia tej części 
egzaminu.  

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą zostać wykonane w obecności 
innego członka zespołu egzaminacyjnego.  

4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego 
członek tego zespołu przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały egzaminacyjne 
niezbędne do przeprowadzenia egzaminu maturalnego.  

§ 11. 1. Przewodniczący zespołu przedmiotowego kieruje pracą tego zespołu i zapewnia 
prawidłowy przebieg części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.  

2. Zadaniem zespołu przedmiotowego jest w szczególności zapewnienie 
samodzielnej pracy zdających w czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego.  

3. W skład zespołu przedmiotowego wchodzi:  

1) nauczyciel przedmiotu, z którego jest przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego, 
wpisany do ewidencji egzaminatorów - jako przewodniczący;  

2) drugi nauczyciel przedmiotu, z którego jest przeprowadzana część ustna egzaminu 
maturalnego - jako członek.  

4. Co najmniej jeden nauczyciel wchodzący w skład zespołu przedmiotowego jest 
zatrudniony w innej szkole lub w placówce.  

5. W skład zespołu przedmiotowego nie może wchodzić nauczyciel przedmiotu, z 
którego jest przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego, który w roku szkolnym, w 
którym jest przeprowadzany egzamin maturalny, prowadził zajęcia edukacyjne ze zdającym.  

6. Członkiem zespołu przedmiotowego może być także nauczyciel akademicki 
posiadający przygotowanie z zakresu przedmiotu, z którego jest przeprowadzana część 
ustna egzaminu maturalnego.  



7. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład 
zespołu przedmiotowego w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której jest 
zatrudniony.  

§ 12. 1. Zadania egzaminacyjne do części ustnej egzaminu maturalnego z języka 
polskiego, oraz kryteria oceniania tych zadań i ich punktacji są przekazywane  
przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego nie później niż na 2 dni przed terminem części 
ustnej egzaminu maturalnego.  

§ 13. Absolwent może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z danego 
przedmiotu lub przedmiotów w terminie innym niż ustalony w harmonogramie, w uzgodnieniu 
z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. Termin przystąpienia do części ustnej 
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów wyznacza przewodniczący 
zespołu egzaminacyjnego.  

§ 14. 1. Egzamin maturalny w części ustnej z języka polskiego,  sprawdza umiejętność 
tworzenia wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.  

2. Zdający losuje zadanie egzaminacyjne składające się z tekstu kultury oraz 
odnoszącego się do niego polecenia i ma nie więcej niż 15 minut na przygotowanie 
odpowiedzi.  

3. Egzamin trwa około 15 minut i składa się z dwóch części:  
1) wypowiedzi monologowej zdającego dotyczącej wylosowanego zadania; wypowiedź trwa 

około 10 minut;  
2) rozmowy zdającego z zespołem przedmiotowym dotyczącej zagadnienia określonego w 

poleceniu, tekstu kultury dołączonego do polecenia oraz treści i tekstów kultury 
przywołanych przez zdającego w wypowiedzi; rozmowa trwa około 5 minut.  

§ 15. 1. Egzamin maturalny w części ustnej z języka obcego nowożytnego, jako 
przedmiotu obowiązkowego i jako przedmiotu dodatkowego, trwa około 15 minut. Zdający 
losuje zestaw zadań egzaminacyjnych.  

2. Zestaw zadań egzaminacyjnych składa się z 3 zadań sprawdzających 
umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnej, językowego zachowania się adekwatnego do 
sytuacji komunikacyjnej oraz przetwarzania tekstów i materiałów ikonograficznych.  

3. Przewodniczący zespołu przedmiotowego wyznacza osobę egzaminującą 
danego zdającego.  

4. Zdający w czasie trwania egzaminu nie może korzystać z żadnych słowników.  

§ 16. 1. Egzamin maturalny w części ustnej z języka obcego nowożytnego jako 
przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym trwa około 15 minut. Zdający losuje 
zestaw zadań egzaminacyjnych.  

2. Zestaw zadań egzaminacyjnych składa się z 2 zadań sprawdzających 
umiejętności tworzenia dłuższych, wieloaspektowych wypowiedzi ustnych, reagowania 
językowego w różnorodnych, także złożonych, sytuacjach oraz przetwarzania tekstów i 
materiałów ikonograficznych.  



3. Przewodniczący zespołu przedmiotowego wyznacza osobę egzaminującą 
danego zdającego.  

4. Zdający w czasie trwania egzaminu nie może korzystać z żadnych słowników.  

§ 17. 1. W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego  w sali 
egzaminacyjnej może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu. 2. 
W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w sali 
egzaminacyjnej może przebywać tylko jeden zdający.  

3. W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego zdającym nie udziela się 
żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.  

4. Część ustna egzaminu maturalnego może być przeprowadzona z 
wykorzystaniem komputera, na którym zdający ma dostęp odpowiednio do wylosowanego 
zadania egzaminacyjnego lub wylosowanego zestawu zadań egzaminacyjnych.  

5. Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części ustnej 
egzaminu maturalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.  

§ 18. 1. W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego w sali egzaminacyjnej 
mogą przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby 
wchodzące w skład zespołu przedmiotowego i obserwatorzy.  

2. W sali egzaminacyjnej mogą przebywać także nauczyciele wspomagający oraz 
specjaliści z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub 
zagrożenia niedostosowaniem społecznym.  

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, nie mogą być jednocześnie członkami zespołu 
przedmiotowego.  

§ 19. Po zakończeniu części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 
danym dniu, przewodniczący zespołu przedmiotowego informuje zdających o liczbie 
przyznanych im punktów.  

§ 20. 1. W przypadku zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu części ustnej 
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego 
zawiesza lub przerywa tę część egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i powiadamia o 
tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.  

§ 21. 1. Przewodniczący zespołu przedmiotowego lub upoważniony przez niego członek 
tego zespołu sporządza dla każdego zdającego protokół indywidualny części ustnej 
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.   

§ 22. 1. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu i zapewnia 
prawidłowy przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w danej sali egzaminacyjnej.  

1. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie 
samodzielnej pracy zdających w czasie trwania części pisemnej egzaminu 
maturalnego.  



2. W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 3 nauczycieli, z tym 
że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w:  

1) szkole, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny; nauczyciel ten pełni funkcję 
przewodniczącego zespołu;  

2) innej szkole lub w placówce.  

4. Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest nie więcej niż 5 zdających, w skład zespołu 
nadzorującego wchodzi co najmniej 2 nauczycieli.  

5. Jeżeli w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków 
zespołu nadzorującego zwiększa się o jednego nauczyciela na każdych kolejnych 20 
zdających.  

6. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład 
zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której jest 
zatrudniony.  

§ 23. 1. Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu maturalnego z danego 
przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek 
tego zespołu sprawdza, czy materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia części 
pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu nie zostały naruszone.  

2. W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne, o których mowa w ust. 
1, zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez 
niego członek tego zespołu zawiesza część pisemną egzaminu maturalnego z danego 
przedmiotu i powiadamia o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.   

3. W przypadku stwierdzenia, że materiały egzaminacyjne,  nie zostały naruszone, 
przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek tego 
zespołu otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz 
przedstawiciela zdających, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów 
nadzorujących arkusze egzaminacyjne w liczbie odpowiadającej liczbie zdających w 
poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz inne materiały egzaminacyjne niezbędne do 
przeprowadzenia egzaminu maturalnego na danym poziomie lub do danej części egzaminu 
maturalnego z informatyki.  

4. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 
zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem 
potwierdzający tożsamość, a następnie losują numery stolików. Przewodniczący zespołu 
nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stolików w przypadku zdających 
korzystających z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu 
maturalnego.  

5. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne, 
polecając sprawdzenie, czy są one kompletne i zawierają zeszyty zadań egzaminacyjnych, 
karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych.  

6. Zdający zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu 
egzaminacyjnym i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny.  

§ 24. 1. Część pisemna egzaminu maturalnego z danego przedmiotu rozpoczyna się o 
godzinie  wyznaczonej przez Dyrektora CKE. Czas trwania części pisemnej egzaminu 



maturalnego z danego przedmiotu rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu 
przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy 
zdających.  

2. W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego:  
1) stoliki, przy których pracują zdający, są ustawione w jednym kierunku;  
2) na stolikach mogą się znajdować tylko arkusze egzaminacyjne oraz materiały i przybory 

pomocnicze.  

3. W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego zdający nie powinni 
opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu 
nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej po 
zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi 
osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.  

4. W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego zdającym nie udziela 
się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.  

5. Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części pisemnej 

egzaminu maturalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

§ 25. 1. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka polskiego jako:  

1) przedmiotu obowiązkowego trwa 170 minut; 2) 
przedmiotu dodatkowego trwa 180 minut.  

2. W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać ze słownika ortograficznego i 
słownika poprawnej polszczyzny.  

§ 26. 1. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako:  
1) przedmiotu obowiązkowego trwa 120 minut;  
2) przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut;  
3) przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym trwa 180 minut.  

2. Do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu są wykorzystywane teksty 
nagrane przez rodzimych użytkowników danego języka.  

3. W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać z żadnych słowników.  

§ 27. 1. Egzamin maturalny w części pisemnej z matematyki jako: 
1) przedmiotu obowiązkowego trwa 170 minut; 2) przedmiotu 
dodatkowego trwa 180 minut.  

§ 28. 1. Egzamin maturalny w części pisemnej z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii 
oraz wiedzy o społeczeństwie trwa 180 minut.  

§ 29. 1. Egzamin maturalny w części pisemnej z filozofii, historii muzyki, historii sztuki 
oraz języka łacińskiego i kultury antycznej trwa 180 minut.  

2. W czasie trwania egzaminu z języka łacińskiego i kultury antycznej zdający 
może korzystać ze słownika łacińsko- polskiego oraz atlasu historycznego.  



§ 30. 1. Egzamin maturalny w części pisemnej z informatyki trwa 210 minut.  

2. Egzamin maturalny w części pisemnej z informatyki składa się z dwóch części:  
1) w części pierwszej zdający rozwiązuje zadania egzaminacyjne bez korzystania z komputera;  
2) w części drugiej zdający rozwiązuje zadania egzaminacyjne z wykorzystaniem komputera.  

3. W czasie trwania części drugiej,  zdający pracuje przy wydzielonym stanowisku 
komputerowym i może korzystać z programów oraz danych zapisanych na dysku twardym i 
na dyskach CD-ROM, stanowiących wyposażenie stanowiska. Niedozwolony jest dostęp do 
sieci oraz zasobów Internetu.  

4. System informatyczny wykorzystywany na egzaminie jest przygotowany w 
sposób uniemożliwiający połączenie z informatyczną siecią lokalną oraz sieciami 
teleinformatycznymi.  

5. W sali egzaminacyjnej jest dostępna podstawowa dokumentacja 
oprogramowania.  

§ 31. 1. W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego w sali egzaminacyjnej 
mogą przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby 
wchodzące w skład zespołu nadzorującego, nauczyciele wspomagający lub specjaliści z 
zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, oraz obserwatorzy.  

2. W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego z informatyki 
przeprowadzanego w pracowni informatycznej jest obecny administrator lub opiekun tej 
pracowni, który nie wchodzi w skład zespołu nadzorującego.  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  

  

  
  

  


