
Zasady powtarzania roku 
w gimnazjum, technikum, 
liceum, szkole zawodowej 

Prowadzący: Grzegorz Dragon 



Od 1 września rozpocznie się reforma ustroju szkolnego, której celem 
jest stopniowa likwidacja gimnazjów oraz powrót do ośmioletniej szkoły 
podstawowej.  

Taka zmiana wywołuje jednak dalsze konsekwencje w postaci 
wydłużenia etapów edukacyjnych również w liceach czy technikach. 
Docelowo, zgodnie art. 18 Prawa oświatowego (Dz. U. z 2017r., poz. 
59) ustrój szkolny ma obejmować szkoły podstawowe oraz następujące 
typy szkół ponadpodstawowych: 

•czteroletnie liceum ogólnokształcące, 

•pięcioletnie technikum, 

•trzyletnią branżową szkołę I stopnia, 

•trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 

•dwuletnią branżową szkołę II stopnia, 

•szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub 
wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 
2,5 roku. 

Zasady powtarzania roku 



Powtarzanie klas 

Reforma oświaty spowoduje, że nie będzie możliwe powtarzanie klasy 
w tych typach szkół, które nie będą obecne w nowych ustroju 
szkolnym. Uczniowie, którzy nie uzyskają promocji do następnej klasy 
w: 

•gimnazjum 

•trzyletnim liceum ogólnokształcącym, 

•czteroletnim technikum, 

•zasadniczych szkołach zawodowych, 

będą powtarzali klasy na zasadach szczególnych, uregulowanych w 
ustawie Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 
2017r., poz. 60).  

Zasady powtarzania roku 



Zasady powtarzania roku 

Powtarzanie klasy gimnazjum 

Zasady powtarzania klas przez ucznia, który nie uzyskał promocji w 
gimnazjum reguluje art. 128 Przepisów wprowadzających. Zgodnie z 
tym przepisem: 

 

•Uczeń klasy I dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 
2016/2017 nie otrzymał promocji do klasy II, z dniem 1 września 2017 
r. staje się uczniem klasy VII szkoły podstawowej, 

 

•Uczeń klasy II dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 
2017/2018 nie otrzymał promocji do klasy III, z dniem 1 września 2018 
r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej. 

 



Powtarzanie klasy gimnazjum 

Uczeń który nie uzyska promocji w obecnym lub przyszłym 
(2017/2018) roku szkolnym, powraca do szkoły podstawowej, 
odpowiednio do klasy VII lub VIII. 

 

Nieuzyskanie promocji w klasie gimnazjalnej spowoduje zatem, że 
uczeń ukończy zarówno sześcioletnią szkołę podstawową, jak i szkołę 
podstawową, jaka będzie funkcjonować w ustroju szkolnym po 1 
września 2017r., czyli szkołę ośmioletnią.  

 

W konsekwencji uczeń, który nie uzyskał promocji w gimnazjum, już 
tego typu szkoły nie ukończy.  

Zasady powtarzania roku 



Powtarzanie klasy gimnazjum 

Uczniowi, który nie uzyskał promocji w gimnazjum należy wskazać 
szkołę podstawową, w której będzie realizował obowiązek szkolny.  

 

O szkole podstawowej, w której będzie realizowany obowiązek szkolny 
informuje ucznia dyrektor dotychczasowego gimnazjum, w którym 
uczeń nie uzyskał promocji do następnej klasy. Informacja ta jest 
przekazywana uczniowi po uzgodnieniu jej z organem prowadzącym.  

 

W praktyce zatem to organ prowadzący wybiera uczniowi szkołę 
podstawową. Co ważne, nie ma obowiązku zaproponowania uczniowi 
tej szkoły podstawowej, w obwodzie której uczeń mieszka. Można więc 
wskazać byłemu uczniowi gimnazjum dowolną szkołę, prowadzoną 
przez dany organ, w której są jeszcze wolne miejsca.  

Zasady powtarzania roku 



Powtarzanie klasy gimnazjum 

Jeżeli uczeń, który nie uzyskał promocji do klasy III gimnazjum lub nie 
ukończył tego gimnazjum, uczył się jako przedmiotu obowiązkowego 
języka obcego nowożytnego innego niż język nauczany w szkole 
podstawowej, której uczniem się staje, a jednocześnie rozkład zajęć 
edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia z tego języka w 
innym oddziale lub grupie, wówczas uczeń ma trzy możliwości : 

1)może uczyć się tego języka obcego nowożytnego, który jest 
nauczany w oddziale szkoły podstawowej, której uczniem został. 
Zadaniem ucznia w tym wypadku jest wyrównanie we własnym 
zakresie różnic programowych do końca roku szkolnego, 

Zasady powtarzania roku 



Powtarzanie klasy gimnazjum 

2) może kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego 
nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym gimnazjum, 

3) uczęszczać do oddziału w innej szkole podstawowej na zajęcia z 
języka obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym 
gimnazjum. 

 

Dla ucznia, który kontynuuje naukę języka nowożytnego we własnym 
zakresie albo uczęszcza do oddziału w innej szkole podstawowej w 
celu nauki tego języka, należy przeprowadzić egzamin 
klasyfikacyjny z tego języka.  

Zasady powtarzania roku 



Powtarzanie klasy gimnazjum 

Egzamin klasyfikacyjny jest przeprowadzany na zasadach określonych 
w art. 44l ustawy o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1943 ze 
zm.) przez komisję, którą powołuje dyrektor szkoły. Egzamin 
klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym 
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin 
egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.  

Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu z przyczyn usprawiedliwionych, 
może do niego przystąpić w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 
dyrektora szkoły.  

Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.  

Zasady powtarzania roku 



Powtarzanie klasy liceum trzyletniego 

Proces stopniowej likwidacji dotychczasowych trzyletnich liceów 
ogólnokształcących rozpocznie się dopiero po całkowitej likwidacji 
gimnazjów, bowiem absolwenci gimnazjów muszą mieć możliwość 
kontynuowania kształcenia właśnie w liceach trzyletnich. Z tego 
powodu klasy I tych liceów zostaną zlikwidowane dopiero z dniem 1 
września 2020r., a dopiero w kolejnych latach będą likwidowane klasy 
następne.  

Do 31 sierpnia 2019r. licea trzyletnie mogą nadal być tworzone i 
prowadzone.  

 

Zasady powtarzania klas przez uczniów dotychczasowych trzyletnich 
liceów ogólnokształcących znajdują się w art. 150 Przepisów 
wprowadzających 

Zasady powtarzania roku 



Powtarzanie klasy trzyletniego liceum 

• Uczeń klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2019/2020 nie otrzymał 
promocji do klasy II, z dniem 1 września 2020 r. staje się uczniem 
klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, 

• Uczeń klasy II dotychczasowego trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2020/2021 nie otrzymał 
promocji do klasy III, z dniem 1 września 2021 r. staje się uczniem 
klasy II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, 

• Uczeń klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego, który w roku szkolnym 2021/2022 nie ukończył 
tej szkoły, z dniem 1 września 2022 r. staje się uczniem klasy III 
czteroletniego liceum ogólnokształcącego. 

 

 

Zasady powtarzania roku 



Powtarzanie klasy trzyletniego liceum 

Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy trzeciej trzyletniego liceum 
ogólnokształcącego lub nie ukończył tej szkoły, a jednocześnie w liceum 
tym uczył się jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego 
nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w oddziale 
czteroletniego liceum ogólnokształcącego, którego uczniem się staje 
ma, podobnie jak uczeń gimnazjum, trzy możliwości: 

1)może uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale 
czteroletniego liceum ogólnokształcącego, którego uczniem się staje, 
wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku 
szkolnego 

Zasady powtarzania roku 



Powtarzanie klasy trzyletniego liceum 

2) może kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego 
nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym trzyletnim 
liceum ogólnokształcącym, 

3) uczęszczać do oddziału w innym czteroletnim liceum 
ogólnokształcącym na zajęcia z języka obcego nowożytnego, 
którego uczył się w dotychczasowym trzyletnim liceum 
ogólnokształcącym. 

 

Dla ucznia, który kontynuuje naukę we własnym zakresie lub uczęszcza 
do oddziału w innym czteroletnim liceum, należy przeprowadzić 
egzamin klasyfikacyjny z języka nowożytnego, który organizuje 
dyrektor szkoły.  

Zasady powtarzania roku 



Powtarzanie klasy czteroletniego technikum  

Stopniowa likwidacja czteroletnich techników rozpocznie się z dniem 1 
września 2020r., kiedy to zostanie zlikwidowana klasa I tych szkół. 
Skutkiem tej likwidacji będzie pozbawienie uczniów możliwości 
powtarzania klasy w dotychczasowym typie szkoły, w przypadku 
nieuzyskania promocji, lecz powtarzanie jej w technikum pięcioletnim. 

 

Do 31 sierpnia 2019r. dotychczasowe czteroletnie technikum może być 
nadal tworzone i prowadzone, zgodnie z art. 153 ust. 2 Przepisów 
wprowadzających. 

Zasady powtarzania klas czteroletnich techników określa art. 156 tej 
ustawy.  

Zasady powtarzania roku 



Powtarzanie klasy czteroletniego technikum 

• Uczeń klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum, który w 
roku szkolnym 2019/2020 nie otrzymał promocji do klasy II, z dniem 
1 września 2020 r. staje się uczniem klasy I pięcioletniego 
technikum, 

• Uczeń klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum, który w 
roku szkolnym 2020/2021 nie otrzymał promocji do klasy III, z 
dniem 1 września 2021 r. staje się uczniem klasy II pięcioletniego 
technikum, 

• Uczeń klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum, który w 
roku szkolnym 2021/2022 nie otrzymał promocji do klasy IV, z 
dniem 1 września 2022 r. staje się uczniem klasy III pięcioletniego 
technikum, 

• Uczeń klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum, który w 
roku szkolnym 2022/2023 nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 
września 2023 r. staje się uczniem klasy IV pięcioletniego 
technikum. 

Zasady powtarzania roku 



Powtarzanie klasy czteroletniego technikum 

Skutkiem powtarzania klasy przez ucznia dotychczasowego technikum 
czteroletniego w technikum pięcioletnim będzie powstanie różnic 
programowych, które uczeń będzie musiał uzupełnić.  

Różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
realizowanych w zakresie kształcenia zawodowego w oddziale 
pięcioletniego technikum są uzupełniane przez ucznia na warunkach 
ustalonych przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne.   

Obowiązek uzupełniania różnic programowych nie dotyczy wyłącznie 
ucznia, który nie uzyskał promocji do klasy II dotychczasowego 
czteroletniego technikum. Staje się on bowiem uczniem klasy I 
technikum pięcioletniego, a więc będzie realizował program nauczania 
w tej szkole od samego początku. 

Zasady powtarzania roku 



Powtarzanie klasy czteroletniego technikum 

Uczeń technikum czteroletniego, który nie uzyska promocji do klasy III, 
IV lub nie ukończy tej szkoły, a jednocześnie uczył się jako przedmiotu 
obowiązkowego języka obcego nowożytnego innego niż język obcy 
nowożytny nauczany w oddziale pięcioletniego technikum, którego 
uczniem się staje, może: 

1)uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale 
pięcioletniego technikum, którego uczniem się staje, wyrównując we 
własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego, 

2)kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego 
nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym czteroletnim 
technikum, 

Zasady powtarzania roku 



Powtarzanie klasy czteroletniego technikum 

3) uczęszczać do oddziału w innym pięcioletnim technikum na zajęcia 
z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w 
dotychczasowym czteroletnim technikum. 

 

 

Również w przypadku tego ucznia, kontynuowanie nauki we własnym 
zakresie, lub nauka języka w innym pięcioletnim technikum, 
powoduje konieczność przeprowadzenia egzaminu 
klasyfikacyjnego.  

Zasady powtarzania roku 



Powtarzanie klas szkół zawodowych 

Klasy I dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych zostaną 
zlikwidowane z dniem 1 września 2017r., a już od początku najbliższego 
roku szkolnego nie będzie istniała możliwość powtarzania tej klasy w 
szkole zawodowej. 

 

Od 1 września 2017r dotychczasowe szkoły zawodowe stają się 
branżowymi szkołami I stopnia. Uczeń dotychczasowej „zawodówki” 
będzie zatem powtarzał klasę już w szkole branżowej, na zasadach 
określonych w art. 166 Przepisów wprowadzających. 

Zasady powtarzania roku 



Powtarzanie klas szkół zawodowych 

• Uczeń klasy I dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, który 
w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzymał promocji do klasy II, z 
dniem 1 września 2017 r. staje się uczniem klasy I branżowej szkoły 
I stopnia, 

• Uczeń klasy I dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, który 
rozpoczął naukę w klasie I od lutego 2017 r. i który w roku szkolnym 
2017/2018 nie otrzymał promocji do klasy II, z dniem 1 lutego 2018 
r. staje się uczniem klasy I branżowej szkoły I stopnia, 

• Uczeń klasy II dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, który 
w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzymał promocji do klasy III, z 
dniem 1 września 2018 r. staje się uczniem klasy II branżowej szkoły 
I stopnia. 

 

Zasady powtarzania roku 



Powtarzanie klas szkół zawodowych 

• Uczeń klasy II dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, który 
rozpoczął naukę w klasie I od lutego 2017 r. i który w roku szkolnym 
2018/2019 nie otrzymał promocji do klasy III, z dniem 1 lutego 
2019 r. staje się uczniem klasy II branżowej szkoły I stopnia, 

• Uczeń klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, który 
w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończył tej szkoły, z dniem 1 
września 2019 r. staje się uczniem klasy III branżowej szkoły I 
stopnia, 

• Uczeń klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, który 
rozpoczął naukę w klasie I od lutego 2017 r. i który w roku szkolnym 
2019/2020 nie ukończył klasy III, z dniem 1 lutego 2020 r. staje się 
uczniem klasy III branżowej szkoły I stopnia. 

 

 

Zasady powtarzania roku 



Powtarzanie klas szkół zawodowych 

Wynikające z braku promocji do następnej klasy powtarzanie jej w 
szkole branżowej również może skutkować powstaniem różnić 
programowych.  

Różnice programowe z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
realizowanych w zakresie kształcenia zawodowego w oddziale 
branżowej szkoły I stopnia są uzupełniane przez ucznia, na warunkach 
ustalonych przez nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia 
edukacyjne w tym oddziale. 

Jeżeli z powodu rozkładu zajęć edukacyjnych lub innych ważnych 
przyczyn nie można zapewnić uczniowi warunków do zrealizowania 
treści nauczania z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, które zostały 
zrealizowane w oddziale branżowej szkoły I stopnia, dla ucznia 
przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny z tych zajęć. 

Zasady powtarzania roku 



Powtarzanie klas szkół zawodowych 

Uzupełnianie różnic programowych dotyczy wyłącznie uczniów, którzy 
w wyniku nieuzyskania promocji staną się uczniami klasy II lub III 
szkoły branżowej I stopnia. Uczniowie klas I dotychczasowej szkoły 
zawodowej, którzy w wyniku nieuzyskania promocji stają się uczniami 
klasy I szkoły branżowej I stopnia nie będą uzupełniać różnic 
programowych, bowiem rozpoczynają naukę od początku etapu 
edukacyjnego, a zatem różnice programowe nie wystąpią.  

 

Zasady powtarzania roku 



Powtarzanie klas szkół zawodowych 

Jeżeli uczeń w dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej, uczył się 
jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego innego 
niż język obcy nowożytny nauczany w oddziale branżowej szkoły I 
stopnia, której uczniem się staje, a jednocześnie rozkład zajęć 
edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie w innym oddziale lub 
grupie w tej szkole na zajęcia z tego języka, wówczas jest obowiązany: 

1)uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale 
branżowej szkoły I stopnia, której uczniem się staje, wyrównując we 
własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego albo 

2)kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego 
nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowej zasadniczej szkole 
zawodowej, albo 
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Powtarzanie klas szkół zawodowych 

3) uczęszczać do oddziału w innej branżowej szkole I stopnia na 
zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w 
dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej. 

 

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla ucznia, który kontynuuje 
naukę języka obcego we własnym zakresie lub uczęszcza na zajęcia 
z tego języka w innej szkole branżowej.  

Zasady powtarzania roku 



 
 

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU 

Prowadzący: Grzegorz Dragon 


