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Zapraszamy do udziału w seminarium:
Nadzór dyrektora nad przestrzeganiem przepisów prawa
dotyczących klasyfikacji rocznej, końcowej i promowania
uczniów, w szczególności uczniów z Ukrainy.

Opis szkolenia.
Przed Państwem trudne zadania związane z klasyfikacją roczną i
promowaniem uczniów, w tym uczniów, którzy rozpoczęli naukę w polskiej
szkole po 24 lutego 2022r. i uczęszczają do oddziałów ogólnodostępnych i
przygotowawczych. W trakcie seminarium przypomnimy obowiązujące w
tym zakresie przepisy oraz pokażemy skuteczne sposoby ich realizacji w
praktyce szkolnej. Omówione zostaną, krok po kroku zadania, uprawnienia
i obowiązki dyrektora w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego
nad klasyfikacją i promowaniem uczniów w tym roku szkolnym.

Treści programowe:
1.

Zadania dyrektora oraz nauczycieli związane z przygotowaniem się do rocznej

klasyfikacji i promowania uczniów, wynikające z obowiązujących przepisów prawa:


ustalenie harmonogramu działań zgodnie z trybem określonym w statucie
szkoły;



ustalanie rocznych ocen przewidywanych w kontekście udzielanej uczniom
pomocy psychologiczno – pedagogicznej;



wzory druków do wykorzystania.

2. Nieklasyfikowanie uczniów w przepisach prawa:


uprawnienia nauczycieli, wnioski o egzaminy i egzaminy klasyfikacyjne;



przyczyny i skutki nieklasyfikowania.

3. Warunki i tryb ubiegania się o oceny wyższe od przewidywanych w prawie
oświatowym i wewnątrzszkolnym.
4. Ocenianie uczniów w oddziałach przygotowawczych - kompetencje rady
pedagogicznej.
5. Kontrole przestrzegania przepisów prawa prowadzone w ramach nadzoru
pedagogicznego przez dyrektora (przykłady arkuszy kontrolnych).
6. Przygotowanie zebrania rady pedagogicznej w związku z wynikami klasyfikacji
rocznej, końcowej i promowaniem uczniów.
Adresaci seminarium:
Seminarium adresowane jest do dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół.
Miejsce szkolenia: Szkolenie w formie on- line.
Termin: 27.05.2022r. godz. 11.00 - 13.30
Koszt: 330zł
Prowadząca: Grażyna Brodowicz - wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu doskonalenia
zawodowego pracowników szkół i placówek oświatowych; w praktyce zawodowej:
nauczyciel, dyrektor szkoły, naczelnik wydziału oświaty. Od 2006r. dyrektor Niepublicznej
Placówki Doskonalenia Nauczycieli.
 Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz
zaświadczenie o ukończeniu kursu.
 Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie załączonej karty zgłoszenia NAJPÓŹNIEJ
3 DNI PRZED SZKOLENIEM!!!
 Płatność przelewem po otrzymaniu faktury na wskazane w niej
konto bankowe.

