
ZS.0210.06.2020 

Zarządzenie Nr 6/2020 
 

Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu 

z dnia 26 marca 2020 r. 

w sprawie ustalenia listy zadań do wykonania związanych z zakończeniem roku szkolnego dla 

uczniów klasy III liceum ogólnokształcącego, a także ich terminarza 

 
Na podstawie § 184. ust. 8 Statutu Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu 

(tekst jednolity – stan prawny na 26 listopada 2019 r.) zarządza się, co następuje: 

  

Zadanie do wykonania 
Termin 

realizacji 
Dotyczy 

Zdalne poinformowanie ucznia o zagrożeniu rocznymi ocenami 

niedostatecznymi z poszczególnych zajęć edukacyjnych. 
do 

27.03.2020r. 

Nauczyciele zajęć 

edukacyjnych w kl. III 

LO 

Zdalne poinformowanie ucznia o przewidywanej dla niego klasyfikacyjnej 

ocenie zachowania – poprzez przekazanie odpowiednich treści zawartych  

w dzienniku. do 

31.03.2020r. 

Wychowawca kl. III LO  

Zdalne poinformowanie ucznia o przewidywanych dla niego ocenach 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych – poprzez przekazanie 

odpowiednich treści zawartych w dzienniku. 

Nauczycieli zajęć 

edukacyjnych w kl. III 

LO. 

Zdalne zgłoszenie przez ucznia chęci poprawy oceny zachowania lub zajęć 

edukacyjnych odpowiednio do wychowawcy lub nauczyciela w formie 

zdalnej (§186, §187 Statutu). 

do  

06.04. 

2020 r. 

Uczniów pragnących 

uzyskać wyższą ocenę 

niż przewidywana. 

Wstawienie ocen do dziennika elektronicznego. 
do  

16.04. 

2020 r. 

Nauczycieli zajęć 

edukacyjnych  

i wychowawca kl. III 

LO. 

Złożenie do dyrektora wstępnych wyników klasyfikacji. 
do  

17.04. 

2020 r. 

Wychowawca kl. III 

LO. 

Zebranie Rady Pedagogicznej; klasyfikacja uczniów kl. III LO (w 

przypadku nauki zdalnej  zebranie rady pedagogicznej w formie online).  

do 20.04. 

2020 r.  

godz. 1500 

Członków rady 

pedagogicznej. 

 

Wstawienie ocen w arkuszach ocen. 
do 22.04. 

2020r. 
Wychowawca kl. III LO 

Wypisanie świadectw. 
do 23.04. 

2020 r. 
Wychowawca kl. III LO 

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klasy III 

LO; o godz. 1000 spotkanie – mała sala gimnastyczna (w  przypadku 

dalszego zawieszenia zajęć – odbiór świadectw w sekretariacie szkoły od 

24 kwietnia) 

24.04. 

2019 r.  

Członków rady 

pedagogicznej. 

Sprawdzenie arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych, 

wychowawczych. 
do 28.04. 

2020r. 

Odpowiednio 

wychowawca  

oraz nauczyciele. 

 

Otrzymują: 

 

1. BIP strona internetowa Zespołu Szkół 

2. Aa. 

 



 

 

 

 

 


