Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu
poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz
warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny
1. Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe, egzaminy semestralne przeprowadza się
w sytuacjach określonych w dotychczas obowiązujących aktach prawnych (art. 44k ust.1
ustawy o systemie oświaty).
2. Zasady określające warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego,
egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości
i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie ograniczania
funkcjonowania jednostek systemu oświaty
3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica lub ucznia pełnoletniegowniosek powinien być przesłany drogą e-mailową lub w wersji papierowej włożony do
skrzynki pocztowej przy wejściu do szkoły.
4. Wychowawca klasy w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły w korespondencji e-mailowej
uzgadnia datę i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego i potwierdza fakt przyjęcia terminu do
wiadomości rodziców ucznia lub ucznia/słuchacza pełnoletniego.
5. Nauczyciel przygotowuje informację na temat zakresu podstawy programowej, jakiej
dotyczy egzamin i przesyła drogą elektroniczną rodzicom/uczniowi/słuchaczowi.
6. Korespondencja odbywa się za pośrednictwem skrzynek elektronicznych szkoły/
nauczyciela na adres wskazany i potwierdzony przez rodzica, ucznia/słuchacza.
7. Egzamin przeprowadzany jest za pomocą narzędzi do e-learningu pozwalających na
potwierdzenie samodzielności pracy ucznia.
8. Egzamin ma formę zadań udostępnionych na platformie e-learningowej lub za pomocą
innego narzędzia zdalnego.
9. W przypadku uczniów nie posiadających narzędzi informatycznych i dostępu do sieci, w
sytuacjach szczególnych egzamin przeprowadzony może być w formie zadań
drukowanych i przesłanych drogą pocztową lub może odbyć się na terenie szkoły po
wcześniejszym ustaleniu wszelkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad
określonych w niniejszym zarządzeniu.
10. W przypadku braku możliwości przystąpienia do egzaminu ze względu na stan zdrowia
uczeń informuje o tym Dyrektora Szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego pod
wskazany adres mailowy.
11. Dyrektor Szkoły uzgadnia dodatkowy termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
12. Zadania rozwiązywane elektronicznie drukuje się i stanowią one załącznik do arkusza
ocen ucznia.
13. Procedury przeprowadzania egzaminów poprawkowych są analogiczne do egzaminu
klasyfikacyjnego.
14. W przypadku zastrzeżenia rodziców lub ucznia/słuchacza co do zgodności z prawem
i procedurą wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub oceny

klasyfikacyjnej z zachowania rodzic lub uczeń/słuchacz na prawo w ciągu dwóch dni od
klasyfikacji w formie elektronicznej – e-mailowej zgłosić swoje zastrzeżenia.
15. Dyrektor sprawdza czy ocena została wystawione zgodnie z prawem – trybem ustalania
oceny, a w przypadku stwierdzenia naruszeń formalnych, powołuje komisję do
przeprowadzenia w formie e-learningowej sprawdzianu w celu ustalenia właściwej oceny
z zajęć edukacyjnych.
16. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do oceny z zachowania, powołana komisja ustala
właściwą ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania
im informacji o formie i terminach tych konsultacji
1.
2.
3.

Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje
z wychowawcami/opiekunami semestrów, nauczycielami, psychologiem szkolnym.
Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym, telefonicznie lub na
zasadzie kontaktu mailowego i/lub poprzez np. komunikatory społecznościowe.
Formę i termin konsultacji nauczyciel, psycholog szkolny uzgadnia z uczniem/
słuchaczem, rodzicem np. telefonicznie, mailowo.

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności
uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w
nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach
1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania
określone w Statucie Szkoły i nauczyciel powinien dobrać te formy do sposobu i metod
prowadzenia zajęć.
2. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.
3. W porozumieniu z nauczycielami ustalono następujące sposoby monitorowania postępów
w nauce, weryfikacji wiedzy i umiejętności, a także informowania Uczniów i Rodziców
o postępach:
1) ocena przesyłanych prac Uczniów będzie się odbywać poprzez pocztę e-mail, telefon,
komunikatory, inne multimedia uzgodnione z Uczniami,
2) Informowanie Rodziców o postępach w nauce będzie się odbywało poprzez pocztę email, telefonicznie lub inną formę ustaloną bezpośrednio z Uczniem i Rodzicami.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu oceny postępów Ucznia, można
umówić się indywidualnie z Uczniem, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa
wynikających z ochrony przed zakażeniem koronawirusem.
5. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych
o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.
6. Bieżące informacje dla Uczniów i Rodziców są umieszczane na stronie internetowej
szkoły www.ekonomik.miechow.edu.pl w zakładce „Uczniowie” i „Aktualności”a dla
słuchaczy w zakładce Szkoły Policealne.
7. Na stronie znajduje się również nr telefonu i adres e-mail do kontaktów. Formy kontaktu:
mailowo, telefonicznie, przez Facebook, Messenger, listowny lub indywidualny, ustalony
między uczniem - nauczycielem, rodzicem – nauczycielem.

Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: posiadającym
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
1.

2.

3.

4.

5.
6.

W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego.
Należy przeanalizować dotychczasowe programy nauczania dla uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego
i dostosowuje je w taki sposób, aby móc je zrealizować w sposób zdalny.
Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów
do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia i dostosowania
wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej uczniom.
Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób
zdalny, należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć.
Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje.
Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym:
na zasadzie kontaktu mailowego i/lub poprzez np. komunikator społecznościowy.

