
Egzamin semestralny 

W Liceum dla Dorosłych,,Lider” odbywają się egzaminy semestralne na zakończenie semestru. 

Z przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka obowiązują egzaminy pisemne i ustne, a z 

pozostałych egzaminy ustne. 

Nauczyciel przez e-dziennik uzgadnia datę i godzinę egzaminu  

 Egzamin  ma formę pisemną (słuchacze przesyłają komunikatorami napisaną pracę) i ustną przy 

użyciu narzędzi elektronicznych wskazanych przez nauczyciela i używanych dotychczas przez ucznia ( 

Google Meet, skype itd.). 

W przypadku trudności z przeprowadzeniem egzaminu w formie ustnej dopuszcza się zastąpienie go 

formą testu. 

 W przypadku słuchaczy  nie posiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci, w sytuacjach 

wyjątkowych egzamin może odbyć się na terenie szkoły, po wcześniejszym ustaleniu środków 

bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP.  

 W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia słuchacz 

informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego pod wskazany adres 

mailowy szkoły 

 Z egzaminu semestralnego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje go i dołącza do 

dokumentacji szkolnej 

 Jeśli to możliwe drukuje się pracę ucznia, która także zostaje dołączona do dokumentacji. 

 

W Niepublicznej Medycznej Szkole Policealnej,,Lider” oraz Niepublicznej Szkole Policealnej,,Lider”  

odbywają się egzaminy semestralne na zakończenie semestru. 

Z dwóch przedmiotów na danym kierunku obowiązują egzaminy pisemne i ustne zatwierdzone przez 

Radę pedagogiczną  z pozostałych egzaminy ustne. 

Nauczyciel przez e-dziennik uzgadnia datę i godzinę egzaminu  

 Egzamin  ma formę pisemną (słuchacze przesyłają komunikatorami napisaną pracę) i ustną przy 

użyciu narzędzi elektronicznych wskazanych przez nauczyciela i używanych dotychczas przez ucznia ( 

Google Meet, skype itd.). 

W przypadku trudności z przeprowadzeniem egzaminu w formie ustnej dopuszcza się zastąpienie go 

formą testu. 

 W przypadku słuchaczy  nie posiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci, w sytuacjach 

wyjątkowych egzamin może odbyć się na terenie szkoły, po wcześniejszym ustaleniu środków 

bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP.  



 W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia słuchacz 

informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego pod wskazany adres 

mailowy szkoły 

 Z egzaminu semestralnego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje go i dołącza do 

dokumentacji szkolnej 

 Jeśli to możliwe drukuje się pracę ucznia, która także zostaje dołączona do dokumentacji. 

 

 


