
Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 4
w sprawie przeprowadzania rady klasyfikacyjnej dla VI semestru  Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kielcach
§1
Ustala się termin rady klasyfikacyjnej na dzień 20.04.2020r. na godzinę 12.00.
§2
  Określa się procedury przeprowadzenia klasyfikacji oraz czynności z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 dla VI semestru Prywtanego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kielcach na  Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§3
 Do godziny 12.00 dnia 20 kwietnia 2020 roku  nauczyciele uczący w VI semestrze zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Ocenienia dokonują klasyfikacji I oceny  przesyłają drogą elektroniczną na adres szkoły.  Oceny te zostają przekazane opiekunowi semestru. 


§4
Opiekun Semestru na podstawie przesłanych przez  nauczycieli  ocen , dokonuje wpisu do arkuszy na semestr VI wraz z  klasyfikacją końcową. Przygotowane zestawienie Opiekun przekaże na adres mailowy do Dyrektora Szkoły. 

§5
Na podstawie otrzymanych danych, zawartych w arkuszach klasyfikacyjnych klas Dyrektor Szkoły przygotuje zbiorcze wyniki klasyfikacji. Tak przygotowane
zestawienia zostaną przesłane do nauczycieli w celu zapoznania się z nimi do godziny 16.00 dnia 20 kwietnia 2020 roku.

§6
W dniu 20 kwietnia 2020 roku od godziny 16.00 odbędzie się głosowanie za przyjęciem
uchwały zatwierdzającej wyniki klasyfikacji końcoworocznej roku szkolnego 2019/2020. Głosowanie odbędzie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyniki głosowania zostaną dołączone do protokołu klasyfikacji końcoworocznej roku szkolnego 2019/2020.

§7
Na podstawie zebranych informacji Protokolant Szkoły sporządzi protokół z przebiegu klasyfikacji
końcoworocznej klas trzecich liceum w roku szkolnego 2019/2020.



§8
W dniu 23 kwietnia na podstawie zatwierdzonych wyników klasyfikacji końcoworocznej zostaną wydrukowane świadectwa ukończenia szkoły, które zostaną opatrzone wymaganymi pieczęciami                          i podpisami. O harmonogramie sprawdzenia poprawności wydruków świadectw ukończenia szkoły oraz złożeniu podpisów Opiekun semestru zostanie  powiadomiony telefonicznie. 

§9
Termin i forma rozdania lub odbioru świadectw Prywatnego Liceum Ogólnokształcacego , będzie podany na stronie internetowej szkoły dn. 27.04.2020r. w stosownej informacji.

Kielce, 14 kwietnia 2020 roku. 
Dyrektor Szkoły
Jerzy Szydłowski

