
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkole dla dorosłych 
odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w art. 44s-44za oraz przepisami 

wydanymi na podstawie art. 44zb Ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty 

 
Art.  44s. [Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkole dla dorosłych - 
odpowiednie stosowanie przepisów]  
1. Do słuchaczy szkoły dla dorosłych przepisy art. 44b ust. 1 pkt 1, ust. 3, 5, 6, 8 i 10, art. 44c, 
art. 44j, art. 44l ust. 1-4, art. 44n ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio. 
2. W szkole dla dorosłych nie ocenia się zachowania słuchacza. 
Art.  44t. [Zwolnienia słuchacza szkoły dla dorosłych z niektórych zajęć]  

Dyrektor szkoły dla dorosłych zwalnia słuchacza z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, 
niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe lub zrealizowanie 
danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym, w 
przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. 

Art.  44u. [Oceny w szkole dla dorosłych]  
1. W szkole dla dorosłych słuchacz w trakcie nauki otrzymuje oceny: 
1) bieżące; 
2) klasyfikacyjne: 
a) semestralne, 
b) końcowe. 
2. W szkole dla dorosłych oceny są jawne dla słuchacza, a w przypadku słuchacza, o którym 
mowa w art. 16 ust. 6c pkt 1 - również dla jego rodziców. 
3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły dla dorosłych. 
4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace słuchacza szkoły dla dorosłych są udostępniane 
słuchaczowi, a w przypadku słuchacza, o którym mowa w art. 16 ust. 6c pkt 1 - również jego 
rodzicom. 
5. Na wniosek słuchacza szkoły dla dorosłych, a w przypadku słuchacza, o którym mowa w 
art. 16 ust. 6c pkt 1 - na wniosek słuchacza lub jego rodziców, dokumentacja dotycząca 
egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w art. 20zh ust. 3 i 3a, egzaminu semestralnego, 
o którym mowa w art. 44w ust. 1, egzaminu poprawkowego, o którym mowa w art. 44y ust. 
1, zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n, oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania 
słuchacza jest udostępniana do wglądu odpowiednio temu słuchaczowi lub jego rodzicom. 
6. Sposób udostępniania dokumentacji, o której mowa w ust. 4 i 5, określa statut szkoły dla 
dorosłych. 
Art.  44v. [Klasyfikacja w szkole dla dorosłych]  
1. W szkole dla dorosłych słuchacz podlega klasyfikacji: 
1) semestralnej; 
2) końcowej. 
2. Klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych słuchacza 
szkoły dla dorosłych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym semestrze oraz ustaleniu 
semestralnych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć. 
3. Na klasyfikację końcową składają się: 



1) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalone w 
semestrze programowo najwyższym oraz 
2) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja 
zakończyła się w semestrach programowo niższych w szkole dla dorosłych danego typu. 
4. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w semestrze programowo najwyższym. 
Art.  44w. [Egzamin semestralny]  
1. Semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się po przeprowadzeniu egzaminów 
semestralnych z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Egzaminy semestralne 
przeprowadzają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 
2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza szkoły dla dorosłych, który uczęszczał 
na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze, w 
wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć, oraz otrzymał z 
tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 
3. Egzamin semestralny przeprowadza się w terminie określonym w statucie szkoły dla 
dorosłych. Nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne na 
początku każdego semestru informują słuchaczy o terminach egzaminów semestralnych. 
4. Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący 
poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne informują słuchacza szkoły dla dorosłych, a w 
przypadku słuchacza, o którym mowa w art. 16 ust. 6c pkt 1 - również jego rodziców, czy 
spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu semestralnego, o których mowa w ust. 2, w 
formie określonej w statucie szkoły. 
5. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do 
egzaminu semestralnego w terminie, o którym mowa w ust. 3, zdaje ten egzamin w terminie 
dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
6. Ustalona w wyniku egzaminu semestralnego semestralna ocena klasyfikacyjna z 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44n i art. 44y. 
Art.  44x. [Skala ocen w szkole dla dorosłych]  

W szkole dla dorosłych: 

1) oceny bieżące z obowiązkowych zajęć edukacyjnych są ustalane według skali i w formach 
określonych w statucie szkoły; 
2) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych są ustalane 
według skali określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb; 
3) końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych są wyrażane według 
skali określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. 
Art.  44y. [Egzamin poprawkowy]  
1. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał 
negatywną semestralną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 44zb, z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może 
przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. Egzaminy poprawkowe są 
przeprowadzane po każdym semestrze. 
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne. 
3. Semestralna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku 
egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44n ust. 7. 



4. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje 
promocji na semestr programowo wyższy. 
Art.  44z. [Promocja na semestr wyższy]  
1. W szkole dla dorosłych słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, 
jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne semestralne 
oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. 
2. Słuchacza szkoły dla dorosłych, który nie otrzymał promocji na semestr programowo 
wyższy, dyrektor szkoły skreśla, w drodze decyzji, z listy słuchaczy. 
3. W przypadkach losowych lub zdrowotnych, dyrektor szkoły dla dorosłych, na pisemny 
wniosek słuchacza, może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru. Słuchacz może powtarzać 
semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. 
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, słuchacz szkoły dla dorosłych składa do dyrektora 
szkoły, nie później niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w 
sprawie klasyfikacji i promocji słuchaczy. 
5. Słuchacz szkoły dla dorosłych, o którym mowa w art. 16 ust. 6c pkt 1, który nie otrzymał 
promocji na semestr programowo wyższy, powtarza ten semestr. 
Art.  44za. [Ukończenie szkoły dla dorosłych]  
1. Słuchacz kończy szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną dla 
dorosłych, jeżeli: 
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 44zb; 
2) 124 w przypadku gimnazjum - przystąpił ponadto do egzaminu gimnazjalnego, z 
zastrzeżeniem art. 44zw, art. 44zx i art. 44zz ust. 2. 
2. 125 Słuchacz szkoły podstawowej dla dorosłych, o którym mowa w art. 16 ust. 6c pkt 1, 
który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powtarza ostatni semestr. 
3. 126 Słuchacz gimnazjum dla dorosłych, o którym mowa w art. 16 ust. 6c pkt 1, który nie 
spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatni semestr i przystępuje w tym 
semestrze do egzaminu gimnazjalnego. 
 


