
Dąbrowa Górnicza 08.04.2020 r.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły 

Zarządzenie  dyrektora  szkoły  w sprawie  warunków i  sposobu przeprowadzania  egzaminu
klasyfikacyjnego,  egzaminu poprawkowego 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 czasowego ograniczania funkcjonowania
jednostek systemu oświaty dla uczniów klas maturalnych.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie  MEN z  dnia 20 marca  2020 r.  w sprawie  szczególnych  rozwiązań w
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.
493).
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – rozdział 3 a (Dz.U. z 2019 r. poz.
1481 z późn. zm.).

Statut Liceum Ogólnokształcącego Sportowego w Dąbrowie Górniczej w Zespole Szkół 
Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej.

1. Egzamin  klasyfikacyjny  przeprowadza  się  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  §  37
statutu, z zastrzeżeniem że:

1) złożenie wniosku dokonuje się za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub na
pocztę elektroniczną szkoły, adres e-mail: sekretariat@zssdg.edu.pl lub w terminie od
16.04  do  17.04.2020  r.;  w  przypadku  braku  możliwości  złożenia  wniosku  drogą
elektroniczną należy złożyć go na portierni szkoły z zachowaniem wszystkich zasad
bezpieczeństwa;

2) na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności
lub na wniosek jego rodziców /prawnych opiekunów/ złożony nie później niż na dwa
dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym, Rada Pedagogiczna może
wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny;

3) dyrektor  szkoły  w  korespondencji  mailowej  uzgadnia  datę  i  godzinę  egzaminu
klasyfikacyjnego i potwierdza fakt przyjęcia terminu do wiadomości rodziców ucznia
lub ucznia pełnoletniego w terminie do 17.04.2020 r.;

4) nauczyciel  pisemnie  opracowuje  zakres  podstawy  programowej,  jakiej  dotyczy
egzamin  klasyfikacyjny  i  za  pośrednictwem  dziennika  elektronicznego  przesyła
rodzicom lub pełnoletniemu uczniowi;

5) egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany jest z wykorzystaniem komunikatora wideo
umożliwiającego potwierdzenie samodzielności pracy ucznia;
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6) egzamin ma formę zadań udostępnionych na platformie e-learningowej lub za pomocą
innego narzędzia komunikacji zdalnej;

7) po zakończonym egzaminie uczeń przekazuje odpowiedzi pisemne również w formie
elektronicznej, odpowiedzi te drukuje się i stanowią one załącznik do arkusza ocen
ucznia, jak również podlegają archiwizacji elektronicznej;

8) jeżeli  z przyczyn  zdrowotnych  uczeń nie  przystąpi  do egzaminu klasyfikacyjnego  
w  uzgodnionym  terminie,  to  informuje  o  tym  dyrektora  szkoły  przesyłając  skan
zaświadczenia lekarskiego pod wskazany adres mailowy.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się zgodnie z zasadami określonymi w § 37 statutu
z zastrzeżeniami analogicznymi jak w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego.

3. Sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  oraz  postępowanie  w  przypadku  wniesienia
zastrzeżenia do trybu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania przeprowadza
się zgodnie z zasadami określonymi w § 37 statutu, z zastrzeżeniem że:

1) uczeń lub rodzice ucznia zgłaszają zastrzeżenia do oceny na piśmie za pośrednictwem
dziennika  elektronicznego,  poczty  elektronicznej  szkoły  na  adres  e-mail:
sekretariat@zssdg.edu.pl;  w  przypadku  braku  możliwości  złożenia  wniosku  drogą
elektroniczną należy złożyć go na portierni szkoły z zachowaniem wszystkich zasad
bezpieczeństwa;

2) dyrektor szkoły, w przypadku stwierdzenia naruszeń formalnych, powołuje komisję do
przeprowadzenia  w  formie  elektronicznej  sprawdzianu  wiadomości  i umiejętności
ucznia;

3) sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadzany jest, analogicznie jak egzamin
klasyfikacyjny,  z  wykorzystaniem  narzędzia  komunikacji  zdalnej  umożliwiającego
potwierdzenie samodzielności pracy ucznia;

4) wyniki  sprawdzianu  wiadomości  i  umiejętności  są  archiwizowane  elektronicznie  
i w postaci wydruków;

5) w przypadku zgłoszenia zastrzeżenia do rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania,
powołana  przez  dyrektora  szkoły  komisja  ustala,  z  wykorzystaniem  narzędzi
komunikacji  zdalnej,  właściwą  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 08.04.2020 r.
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