
 

 

PROCES OCENIANIA  
Wewnątrzszkolne regulacje w kontekście obowiązujących 

przepisów i zdrowego rozsądku 
 

Szkolenie online z prawnikiem Markiem Walaszkiem 
 

TEMATYKA: 
 

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

a) przepisy dotychczas obowiązujące stanowiące podstawę oceniania: ustawa, 

rozporządzenie, statut szkoły;  

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

wiadomości i umiejętności przez nauczyciela;  

c) wymagania edukacyjne oraz kryteria oceny zachowania jako podstawa do ustalenia 

ocen bieżących oraz śródrocznych oraz rocznych.  

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

3. Prawa ucznia w procesie oceniania – np. prawo do poprawy oceny, prawo do uzyskania 

oceny odpowiedniej do stopnia opanowania wymagań edukacyjnych – i odpowiednie 

zapisy w statucie szkoły.  

4. Analiza zapisów w szkolnych systemach oceniania pod kątem poprawności systemów 

punktowych oraz systemów tzw. „wag” – w ocenianiu z zajęć edukacyjnych oraz w 

ocenianiu zachowania.  

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

a) konieczność uwzględnienia wszystkich form sprawdzania wiadomości i umiejętności;  

b) konieczność stosowania wszystkich kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych oraz 

oceniania zachowania;  

c) warunki i tryb ustalania oceny śródrocznej z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania.  

6. Konsekwencje błędów w procesie oceniania i klasyfikowania.   



 

 

 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE 
 
Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych 
 

Forma: online 

 

Czas trwania:  3 godziny dydaktyczne 
 

Termin: 9 grudnia 2021 r., godz. 10.00 – 13.15. 

 

Cena: 249 zł brutto (cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o 

udziale w szkoleniu) 
 

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/

