
 

 

REALIZACJA PROCESU OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA  
W OKRESIE REALIZACJI ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM METOD I 

ŚRODKÓW KOMUNIKACJI NA ODLEGŁOŚĆ  
Podstawy prawne i faktyczne, dokumentowanie, tryb i warunki 

procesu oceniania i klasyfikowania 

 
Webinar z prawnikiem Markiem Walaszkiem 

 
TEMATYKA: 
 

1. Podstawy prawne i faktyczne procesu oceniania w okresie zawieszenia zajęć w szkole. 

a) przepisy dotychczas obowiązujące stanowiące podstawę oceniani: ustawa, 

rozporządzenie, statut szkoły;  

b) informacja przekazana uczniom o zasadach i formach sprowadzania i oceniania 

wiadomości i umiejętności przez nauczyciela;  

c) modyfikacje wynikające z konieczności realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość;  

d) przepisy o realizacji zajęć wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

2. Dopuszczalne sposoby i formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów – ustalone 

przez nauczyciela w zgodzie z § 2 rozporządzenia MEN w sprawie zajęć na odległość.  

3. Warunki poprawności procesu oceniania w okresie realizacji zadań szkoły z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

4. Zadania dyrektora szkoły związane z organizacją zadań szkoły mające wpływ na proces 

oceniania w okresie zawieszenia zajęć realizowanych w szkole.  

5. Warunki oceniania i klasyfikowania, w tym ustalanie ocen śródocznych w okresie 

zawieszenia zajęć w szkole: 

a) dotychczasowe formy sprawdzania wiadomości i umiejętności;  

b) dotychczasowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych oraz oceniania zachowania;  

c) ustalanie oceny śródrocznej z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania; 

d) obowiązek modyfikacji trybu i warunków uzyskania oceny rocznej wyższej niż 

przewidywana.  

6. Konsekwencje błędów w procesie oceniania i klasyfikowania.   

 
 



 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 

Adresaci:  nauczyciele, dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych 

Czas trwania:   3 godziny dydaktyczne 

Termin i miejsce:  3 grudnia 2020 r., godz. 10.00 – 12.30 

Cena:  195 zł brutto (cena obejmuje: szkolenie, e-materiały szkoleniowe, 

zaświadczenie o udziale w szkoleniu) 

Wymagania sprzętowe: komputer/laptop z głośnikami, dostęp do internetu 
 
 

Osoba prowadząca: Marek Walaszek – prawnik, nauczyciel. Specjalizuje się głównie  

w prawie pracy, prawie oświatowym, prawie cywilnym i prawie rodzinnym. Działalność 
szkoleniową i doradczą prowadzi od 1999 r. Wspiera organy zarządzające placówkami 
oświatowymi w zakresie przepisów prawa dotyczących funkcjonowania placówek 
oświatowych, procesów realizowanych przez te placówki oraz w zakresie stosunku pracy 
nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Praktyk – powadzi obsługę jednostek 
organizacyjnych samorządu terytorialnego w zakresie prawa pracy i prawa oświatowego. 
Współpracuje ze związkiem zawodowym m. in. w zakresie treści i wykonywania stosunku pracy 
oraz konstruowania i zmiany aktów prawa wewnątrzzakładowego (regulaminów pracy, 
wynagradzania). Autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego. 
Ceniony szkoleniowiec i wykładowca, znany z atrakcyjnego i niekonwencjonalnego sposobu 
prowadzenia zajęć. 
 
 

Zgłoszenia na stronie www.empiria.edu.pl,  
zakładka ZGŁOSZENIA na szkolenia otwarte 

 

http://www.empiria.edu.pl/

