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ZARZĄDZENIE 

Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca’ 56  

w Poznaniu, 

w sprawie:  

szczegółowych zasad oceniania i klasyfikowania uczniów i słuchaczy, odpowiednio, klas  

i semestrów Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu, mają-

cych możliwość ukończenia tejże Szkoły w dniu 26 kwietnia 2020 roku. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56 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 edu-

kacyjne z uczniami i wychowawców klas, rocznych ocen klasyfikacyjnych zarówno  

z zajęć edukacyjnych, jak i zachowania uczniom ostatnich klas Szkól wchodzących  

w skład Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu, mających możliwość ukończenia tej-

że Szkoły w dniu 26 kwietnia 2020 r., następuje, w terminie od dnia 15 kwietnia,   

do dnia 21 kwietnia 2020 r.,  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 kla-

syfikacyjne, lub podejmujący decyzje o nieklasyfikowaniu uczniów, informują tychże 

uczniów, za pomocą tegoż samego elektronicznego narzędzia, 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 któ-

rych 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, w formie pisemnej, za pośrednic-

twem służbowej poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W klasach dla których prowadzony jest dziennik elektroniczny nauczyciele dokonują-

cy czynności klasyfikacyjnych informują wychowawców klas wyłącznie o nieklasyfi-

kowaniu ucznia i przyczynach tego nieklasyfikowania, 

5. Uczniów aktualne ukaranych karami statutowymi nałożonymi przez Dyrektora Zespo-

łu Szkół Handlowych w Poznaniu, lub w stosunku do których prowadzone były czyn-

ności administracyjne w sprawie skreślenia z listy uczniów, należy, przy ustalaniu 

ocen zachowania, traktować, jakby nie mieli tychże kar statutowych, i jakby wobec 

nich nie prowadzono wskazanych w prawie administracyjnym czynności. 
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6. Nieobecności uczniów w czasie prowadzonych w formie zdalnego nauczania zajęć 

edukacyjnych nie należy brać pod uwagę przy dokonywaniu czynności klasyfikacyj-

nych. 

7. Wychowawcy klas zobowiązani są do koordynowania czynności klasyfikacyjnych,  

o których mowa w ust. 1. – 2., a następnie, nie później niż do dnia 21 kwietnia 2020 r., 

godz. 18.00, zobowiązani są do przesłania wicedyrektorowi ds. organizacji kształce-

nia, za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej wypełnionego formularza,  

w formie wskazanej przez wicedyrektora, określającego zbiorczo ustalone roczne oce-

ny klasyfikacyjne uczniów z całego roku szkolnego, oraz w przypadku uczniów nie-

klasyfikowanych dodatkowo wskazanie godzin nieobecnych tych uczniów, z wy-

szczególnieniem 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 podwyż-

szania ustalonych przez nauczycieli rocznych ocen klasyfikacyjnych, jakie to zasady 

obowiązują w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu. 

2. Wychowawca klasy udziela informacji uczniom za pośrednictwem służbowej poczty 

elektronicznej, wysyłanej uczniom w dniu 14 kwietnia 2020 r., a w przypadku braku 

możliwości wykorzystania poczty elektronicznej, za pomocą innego źródła zdalnej 

komunikacji. 

3. W przypadku braku możliwości korzystania przez ucznia ze szkolnej platformy  

moodle wychowawca klasy obowiązany jest powiadomić ucznia o uzyskanych oce-

nach klasyfikacyjnych, za pomocą dostępnych źródeł komunikacji zdalnej najpóźniej 

w dniu 22 kwietnia godz. 10.00. 

4. O uzyskanych przez ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych, ustalonych przed kla-

syfikacją zdalną ucznia i jego rodzica nie informuje się. 

5. 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 22 kwietnia 2020 r., godz. 12.00, w celu uzy-

skania informacji o uzyskanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych. 

6. Każdy uczeń jest zobowiązany do poinformowania o ustalonych ocenach klasyfika-

cyjnych swoich rodziców. 

7. Rodzic, który nie otrzymał informacji o ustalonych rocznych ocenach klasyfikacyj-

nych ucznia, może zwrócić się do wychowawcy klasy, za pomocą poczty elektronicz-

nej. korzystając z służbowego adresu tegoż wychowawcy, który to adres umieszczony 

jest na stronie internetowej Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu, nie później niż  

do dnia 22 kwietnia 2020 r. godz. 13.00. 

8. Nauczyciel ustalający oceny, oraz wychowawca klasy, informując ucznia, lub rodzi-

ców ucznia o rocznych ocenach klasyfikacyjnych lub o przyczynach braku klasyfika-

cji ucznia, utrwala informację o dokonaniu tej czynności, w formie notatki służbowej, 

którą to notatkę przedstawia dyrektorowi Zespołu Szkól Handlowych w Poznaniu, na 

żądanie dyrektora, bądź innego pracownika Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu, 
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działającego w imieniu Dyrektora Zespołu Szkół, 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 pośrednic-

twem adresu mailowego Zespołu Szkół Handlowych (szkola@zsh.edu.pl) składają  

do Dyrektora Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu wnioski o egzaminy klasyfika-

cyjne 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. wskazujące-

go, że zastrzeżenie co do skonkretyzowanej ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z zajęć edukacyjnych lub/ i zachowania ucznia wynika z naruszenia przepisów doty-

czących trybu ustalania tych ocen. Odmowa przeprowadzenia sprawdzianu wiadomo-

ści i umiejętności lub/i wdrożenia procedury podwyższania oceny zachowania ucznia 

jest ostateczna. 

2. Wnioski o przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych uczniów składa się do dnia 

22 kwietnia 2020 r., godz. 15.00, a o ustalenie rocznej  oceny klasyfikacyjnej w wyni-

ku wprowadzenia procedury podwyższenia tejże oceny, nie później niż do dnia  

28 kwietnia 2020 r, godz. 13.00. 

3. Egzaminy klasyfikacyjne w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu, oraz sprawdzia-

ny wiadomości i umiejętności, jak i podwyższanie oceny zachowania ucznia i prze-

prowadzane są przez komisje powołane przez dyrektora Zespołu Szkół Handlowych  

w Poznaniu w formie ustnej, za pomocą wideokonferencji, z tym że sprawdzian z ta-

kich zajęć, jak wychowanie fizyczne mają formę praktyczną. Sprawdzian z zakresu 

przedmiotów zawodowych w Technikum Ekonomiczno-Handlowym może również 

przybrać formę praktyczną. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w dniu  

23 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 sporzą-

dza protokół z jej pracy. 

5.  W przypadku pozostałych regulacji, dla przeprowadzania egzaminów klasyfikacyj-

nych oraz czynności związanych z uznanymi zastrzeżeniami do ustalonej rocznej oce-

ny klasyfikacyjnej stosuje się zasady określone ustawą z dnia 7 września 1991 r. o sys-

temie oświaty (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481) oraz Rozporządzeniem Ministra Eduka-

cji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i spo-

sobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach pu-

blicznych. ( Dz. U. z 2015 r., poz. 843). 

 

§ 4. 

1. Oceny ustalone w wyniku przeprowadzonych egzaminów pisemnych z wybranych 

przedmiotów egzaminacyjnych w semestrach ostatnich Liceum dla dorosłych Zespołu 

Szkół Handlowych w Poznaniu, ze względu na możliwą ich niesamodzielność, mogą 

być weryfikowane w wyniku pytań kontrolnych poprzedzających egzamin ustny, 

i ostatecznie w dniu tegoż egzaminu ustnego ustalane.  
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2. Egzamin ustny odbywa się w dniach 17, 18 i 19 kwietnia 2020 r., zgodnie z określo-

nym harmonogramem egzaminów, jest przeprowadzany przez nauczyciela prowadzą-

cego dane zajęcia edukacyjne, za pomocą zdalnej komunikacji wizyjnej, przy użyciu 

komunikatorów wizyjnych zaakceptowanych przez nauczyciela egzaminatora.  

3. Egzamin ustny słuchacz zdaje odpowiadając bezpośrednio na każe z trzech kolejno lo-

sowanych i odczytanych przez nauczyciela egzaminatora pytań. 

4. Nauczyciel egzaminator po zakończeniu egzaminu przekazuje opiekunowi semestru 

plik z zestawami egzaminacyjnymi egzaminów ustnych oraz skan zbiorczego protoko-

łu egzaminacyjnego, w którym to odnotowuje numer wylosowanego przez słuchacza 

zestawu egzaminacyjnego oraz zwięzły opis odpowiedzi słuchacza na wylosowane py-

tania egzaminacyjne, oraz ustaloną dla każdego egzaminowanego słuchacza roczną 

ocenę klasyfikacyjna, a następnie umieszcza swój podpis. 

5. Opiekun semestru po odnotowaniu uzyskanych przez słuchaczy ocen przekazuje,  

do dnia 19 kwietnia 2020 r. otrzymany protokół wicedyrektorowi Zespołu Szkół Han-

dlowych w Poznaniu nadzorującemu kształcenie dorosłych. 

6. Dla słuchaczy Szkół dla dorosłych stosuje się rozwiązania określone niniejszym za-

rządzeniem dla uczniów w zakresie przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umie-

jętności w przypadku uznanych przez dyrektora Zespołu Szkół Handlowych zastrze-

żeń co do ustalonej w drodze egzaminu rocznej oceny klasyfikacyjnej, o których  

to rozwiązaniach mowa w § 3. 

 

§ 5. 

1. Ustala się, że zakończenie zajęć dydaktycznych w Szkołach Zespołu Szkół Handlo-

wych w Poznaniu, których ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu matural-

nego, dla uczniów i słuchaczy klas i semestrów programowo najstarszych, odbędzie 

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

wychowawcy klas oraz opiekunowie semestrów drogą elektroniczną, za pośrednic-

twem swojej służbowej poczty, prześlą uczniom i słuchaczom uzyskane przez nich 

końcowe oceny klasyfikacyjne, i tym samym potwierdzą ukończenie szkoły, lub jego 

brak. 

2. Świadectwa ukończenia Szkół przez ich absolwentów zostaną zdeponowane w Zespo-

le Szkół Handlowych w Poznaniu i wydane niezwłocznie tegorocznym absolwentom, 

po rozpoczęciu pracy Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu, na zasadach pracy jed-

nostki sprzed epidemii. 

3. Nauczyciele dokonujący czynności związanych z edukacją zdalną zobowiązani są  

do uzupełnienia związanej z tymi czynnościami dokumentacji procesu nauczania,  

po wznowieniu pracy Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu, na zasadach sprzed 

epidemii. 

 

…………………………….. 

Dyrektor 

Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu 

Andrzej Kaczmarek 

Poznań, dn. 14 kwietnia 2020 roku 


