
ZARZĄDZENIE 

Dyrektora Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w sprawie: 

szczegółowych zasad oceniania i klasyfikowania uczniów, klas czwartych mających możliwość 

ukończenia tejże Szkoły w dniu 26 kwietnia 2020 roku. 

 

Dyrektor Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu działając na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jedno-stek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (Dz.U. z 2020 r., ze zm.) zarządza, że:  

 

§ 1. 

 

1. Ustalenie, przez uprawnionych nauczycieli prowadzących odpowiednio zajęcia edukacyjne  

z uczniami i wychowawców klas, rocznych ocen klasyfikacyjnych zarówno z zajęć 

edukacyjnych, jak i zachowania uczniom ostatnich klas Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Poznaniu, mających możliwość ukończenia tejże Szkoły w dniu 24 kwietnia 2020 

r., następuje w terminie do dnia 17 kwietnia, wyłącznie w czasie prowadzonych zajęć z uczniami, 

w formie elektronicznej za pośrednictwem szkolnej platformy moodle, w czasie określonym 

tygodniowym planem lekcji. Nauczyciel na życzenie ucznia obowiązany jest uzasadnić ustaloną 

uczniowi ocenę, a wychowawca klasy przed ustaleniem uczniowi oceny zachowania powinien 

skonsultować proponowaną ocenę zachowania ucznia z zespołem nauczycieli uczących 
ocenianego ucznia.  

2. W czasie tożsamym, jak określony w ust. 1. nauczyciele ustalający roczne oceny klasyfikacyjne 

lub podejmujący decyzje o nieklasyfikowaniu uczniów, informują tychże uczniów, za pomocą 

dziennika elektronicznego, o ustalonych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, bądź o podjętej 
decyzji o nieklasyfikowaniu ucznia wraz z określeniem przyczyny tego nieklasyfikowania.  

3. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1. bezpośrednio po dokonaniu czynności, o których mowa 

w ust. 2. informują o wystawionych ocenach klasyfikacyjnych uczniów lub decyzji o 

nieklasyfikowaniu ucznia i jej przyczynie wychowawcę klasy uczniów, dla których dokonywali 
czynności klasyfikacyjnych, za pośrednictwem dziennika elektronicznego.  

4. Nieobecności uczniów w czasie prowadzonych w formie zdalnego nauczania zajęć edukacyjnych 

nie należy brać pod uwagę przy dokonywaniu czynności klasyfikacyjnych.  

5. Wychowawcy klas zobowiązani są do koordynowania czynności klasyfikacyjnych, o których 

mowa w ust. 1. – 2., a następnie, nie później niż do dnia 20 kwietnia 2020 r., godz. 12.00, 

zobowiązani są do przesłania wicedyrektorowi, za pośrednictwem służbowej poczty 

elektronicznej wypełnionego formularza – karta sprawozdawcza, w formie wskazanej przez 

dyrektora, określającego zbiorczo ustalone roczne oceny klasyfikacyjne uczniów z całego roku 

szkolnego, oraz w przypadku uczniów nieklasyfikowanych dodatkowo wskazanie godzin 

nieobecnych tych uczniów, z wyszczególnieniem godzin nieusprawiedliwionych.  

 

§ 2. 

 

1. Wychowawca klasy obowiązany jest poinformować uczniów, o zasadach ustalania rocznych ocen 

klasyfikacyjnych i sposobach informowania uczniów o tych ocenach, jak również, o zasadach 

przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych bądź podwyższania ustalonych przez nauczycieli 
rocznych ocen klasyfikacyjnych, jakie to zasady obowiązują w Technikum nr 19 w Poznaniu.  

2. Wychowawca klasy udziela informacji uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego, 

wysyłanej uczniom w dniu 17 kwietnia 2020 r., a w przypadku braku możliwości wykorzystania 
dziennika za pomocą poczty elektronicznej lub innego źródła zdalnej komunikacji.  

3. O uzyskanych przez ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych, ustalonych przed klasyfikacją 

zdalną ucznia i jego rodzica nie informuje się.  

4. Uczeń, który nie otrzymał od nauczyciela ustalającego ocenę klasyfikacyjną lub od wychowawcy 

klasy informacji w trybie ust. 2. obowiązany jest zwrócić się do wychowawcy klasy, najpóźniej 

w dniu 20 kwietnia 2020 r., godz. 12.00, w celu uzyskania informacji o uzyskanych rocznych 
ocenach klasyfikacyjnych.  

 



5. Każdy uczeń jest zobowiązany do poinformowania o ustalonych ocenach klasyfikacyjnych 
swoich rodziców.  

6. Rodzic, który nie otrzymał informacji o ustalonych rocznych ocenach klasyfikacyjnych ucznia, 

może zwrócić się do wychowawcy klasy, za pomocą poczty elektronicznej lub dziennika 

elektronicznego, korzystając ze służbowego adresu tegoż wychowawcy, nie później niż do dnia 
20 kwietnia 2020 r. godz. 12.00.  

7. Nauczyciel ustalający oceny, oraz wychowawca klasy informując ucznia lub rodziców ucznia o 

rocznych ocenach klasyfikacyjnych lub o przyczynach braku klasyfikacji ucznia, utrwala 

informację o dokonaniu tej czynności, w formie notatki służbowej, którą to notatkę przedstawia 

dyrektorowi Technikum nr 19 w Poznaniu, na żądanie dyrektora, bądź innego pracownika 

Technikum nr 19 w Poznaniu, działającego w imieniu Dyrektora Szkoły. Do notatki załącza się 

dokumenty świadczące o skutecznym powiadomieniu uczniów i / lub rodziców uczniów.  

 

§ 3. 

 

1. Uprawnione strony procesu dydaktycznego (uczeń lub jego rodzice) za pośrednictwem adresu 

mailowego Technikum nr 19 w Poznaniu składają do Dyrektora Technikum nr 19 w Poznaniu 

wnioski o egzaminy klasyfikacyjne oraz o poddanie się procedurze podwyższania rocznej oceny 

klasyfikacyjnej ustalonej w roku szkolnym 2019/2020, z tym że wnioski o umożliwienie 

poddania się procedurze podwyższania oceny wymagają szczegółowego uzasadnienia 

wskazującego, że zastrzeżenie co do skonkretyzowanej ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych lub/ i zachowania ucznia wynika z naruszenia przepisów dotyczących trybu 

ustalania tych ocen. Odmowa przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności lub/i 

wdrożenia procedury podwyższania oceny zachowania ucznia jest ostateczna.  

2. Wnioski o przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych uczniów składa drogą elektroniczną 

się do dnia 20 kwietnia 2020 r., godz. 15.00, a o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej w wyniku 

wprowadzenia procedury podwyższenia tejże oceny, nie później niż do dnia 23 kwietnia 2020 r, 

godz. 12.00.  

3. Egzaminy klasyfikacyjne w Technikum nr 19 w Poznaniu, oraz sprawdziany wiadomości i 

umiejętności, jak i podwyższanie oceny zachowania ucznia i przeprowadzane są przez komisje 

powołane przez dyrektora Technikum nr 19 w Poznaniu w formie ustnej, za pomocą 

wideokonferencji, z tym że sprawdzian z takich zajęć, jak wychowanie fizyczne mają formę 

praktyczną. Sprawdzian z zakresu przedmiotów zawodowych w Technikum nr 19 w Poznaniu 

może również przybrać formę praktyczną. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w dniu 21 

i 22 kwietnia 2020 r., bez względu na ilość egzaminów w tym dniu dla danego ucznia.  

4. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 3. kieruje pracami komisji oraz sporządza protokół 

z jej pracy.  

5. W przypadku pozostałych regulacji, dla przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych oraz 

czynności związanych z uznanymi zastrzeżeniami do ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej 

stosuje się zasady określone ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 

2019 r., poz. 1481) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 

r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. ( Dz. U. z 2015 r., poz. 843) z wyłączeniem 

stosowania §17. ust.8 i 9. oraz §19. ust.4. zd. drugie, cyt. Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej  

 

§ 4. 

 

1. Ustala się, że zakończenie zajęć dydaktycznych w Technikum nr 19 w Poznaniu, których 

ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego dla uczniów klas programowo 

najstarszych, odbędzie się w formie zdalnej, dnia 24 kwietnia 2020roku, o godz. 13.00, kiedy to 

nauczyciele, wychowawcy klas drogą elektroniczną, za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego, prześlą uczniom uzyskane przez nich końcowe oceny klasyfikacyjne, i tym 

samym potwierdzą ukończenie szkoły lub jego brak.  

2. Świadectwa ukończenia Szkoły przez jej absolwentów zostaną zdeponowane w Technikum nr 19 

w Poznaniu i wydane niezwłocznie tegorocznym absolwentom po rozpoczęciu pracy Technikum 
nr 19 w Poznaniu, na zasadach pracy jednostki sprzed epidemii.  



3. Nauczyciele dokonujący czynności związanych z edukacją zdalną zobowiązani są do 

uzupełnienia związanej z tymi czynnościami dokumentacji procesu nauczania, po wznowieniu 

pracy Technikum nr 19 w Poznaniu, na zasadach sprzed epidemii. 

 

 

    Beata Lisińska 

 

Dyrektor 

              Technikum nr 19 w Poznaniu 

 

Poznań, dnia 16 kwietnia 2020 r. 
 

  


