
Aneks do statutu Szkół dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 18 

 

1.   § 4 ust.2  otrzymuje brzmienie: 

2) SZKOŁA POLICEALNA Nr 9 (wykreślono) dla dorosłych na podbudowie 
ponadgimnazjalnych szkół średnich 

 

 cykl kształcenia    - 2 lata 
      - 1 rok 

 kształcąca w zawodzie   - technik mechanik 
  - technik elektryk  

      b) wykreślono 

2. W   § 25 pkt.2  wykreślono ust.4 

 

3. § 28 pkt.2 ust.1)c otrzymuje brzmienie; możliwość popełniania licznych błędów 

językowych, nieporadność stylu 

 

4. W § 31 pkt.1 wykreślono ust.13) 

 

5. § 34 otrzymuje brzmienie: 

1. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne 
przeprowadzone z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych 
w szkolnym planie nauczania. 

2. Do egzaminu semestralnego 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. 

3. Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego  
i matematyki składa się z części pisemnej i ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych 
egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej. 

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

6. § 36 otrzymuje brzmienie: 

1. W przypadku gdy słuchacz uzyskał ocenę negatywną z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela 
prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, pracę kontrolną 

2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy 
kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania. 
 

7. § 37pkt.1.  otrzymuje brzmienie: 

1. W Szkołach dla Dorosłych obowiązują następujące zasady przeprowadzania egzaminów 
poprawkowych: 

1) słuchacz , który w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał niedostateczne oceny z 
jednego albo dwóch egzaminów semestralnych może zdawać egzamin poprawkowy; 

2) egzamin poprawkowy przeprowadza się po każdym semestrze; 
3) egzamin poprawkowy przeprowadza się w terminie: 



a) po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego; 
b) po zakończeniu semestru wiosennego – w terminie do 31 sierpnia; 

4) nauczyciel ma obowiązek podać słuchaczowi zakres materiału i rejestr wymagań 
obowiązujący na egzaminie poprawkowym z danych zajęć; 

5) słuchacz, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym 
wyznaczonym przez Dyrektora, nie później jednak niż: 
a) po zakończeniu semestru jesiennego – do końca lutego 
b) po zakończeniu semestru wiosennego – do dnia 31 sierpnia 
c) przyczynach losowych nie przystąpienia do pierwszego, wyznaczonego terminu 

egzaminu poprawkowego słuchacz zobowiązany jest powiadomić Dyrektora 
najpóźniej w terminie 3 dni od daty jego wyznaczenia; 

6) słuchacz, który nie przystąpił lub nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje 
promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy 

7) Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru na pisemny wniosek 
słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złożony w 
terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych tylko jeden raz w okresie 
kształcenia w danej szkole. 
W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie 

kształcenia w danej szkole. 

 

 

 

 
 


