Kołaczyce, 03.04.2020r.
Zarządzenie nr 14/04/2020r
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kołaczycach.
Na podstawie Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz.
U.2016 poz. 1943 z póź zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, (Dz.U poz. 943), jak też
Regulaminu Oceniania Wewnątrzszkolnego osiągnięć edukacyjnych ucznia w Liceum
Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej -Curie w Kołaczycach zawartych w Statucie
szkoły
ustalam następujący harmonogram i sposób klasyfikacji końcowej uczniów klas
trzecich w roku szkolnym 2019/2020.
1.Konferencja klasyfikacyjna odbędzie się w sposób zdalny w środę 22.04.2020r
o godz.14.45.
2. W związku z tym uczący poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas, w terminie do
15.04.2020r. (środa), przedstawią proponowane oceny roczne z zajęć edukacyjnych
i zachowania uczniom i rodzicom (opiekunom prawnym), a wychowawcy klas potwierdzą
uzyskanie wyżej wymienionej informacji przez rodziców (opiekunów prawnych).
3. Uczniowie mogą poprawić ocenę w terminie do 22.04.2020r. (środa) do godziny 14.00,
w formach ustalonych z nauczycielem prowadzącym dany przedmiot.
Termin klasyfikacji końcowej uczniów klas maturalnych upływa 22.04.2020r. o godz. 14.00.
4.W terminie do 08.04.2020r (środa), nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia
edukacyjne informują ucznia o proponowanej dla niego rocznej niedostatecznej ocenie
klasyfikacyjnej i odnotowują ten fakt w dzienniku lekcyjnym. Wychowawca klasy jest
zobowiązany potwierdzić, czy rodzic ( opiekun prawny) uzyskał informacje o przewidywanej
dla ucznia rocznej ocenie niedostatecznej.
5.Spotkanie informacyjne z rodzicami odbędzie się w dniu 08.04.2020r (środa) w godzinach
od 16-18.00 poprzez kontakt za pomocą dziennika elektronicznego lub innych form
określonych w Zarządzeniu Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie z 24 marca 2020r.
6.Wychowawcy odnotują fakt kontaktu z rodzicami w sporządzonej notatce służbowej. Notatka
ma zawierać następujące elementy: imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego), imię i
nazwisko ucznia, formę przekazania informacji.
7.W przypadku zmian legislacyjnych dokonanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
zarządzenie nr 14/4/2020r może ulec zmianie.
8.Zarządzenie obowiązuje od. 05.04.2020r i jest opublikowane na stronie szkoły
i w dzienniku elektronicznym.
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