
ZARZĄDZENIE Nr 6/2020/2021  
 

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Grajewie z dnia 27.11.2020 r.  
w sprawie organizacji zaliczeń i egzaminów końcowych 

w semestrze jesiennym roku szkolnego 2020/2021 
w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Grajewie 

 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.                            
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (Dz.U. z dnia 20 marca 2020 r., poz. 493 z późn. zm.)  
 

Zarządzam:  
§ 1. 

 
Zaliczenie pisemnych prac semestralnych z poszczególnych przedmiotów powinno odbyć się 
na podstawie prac zleconych do wykonania przez nauczycieli w formie pisemnej. Prace 
powinny być złożone w sekretariacie szkoły lub dostarczone poszczególnym nauczycielom 
drogą elektroniczną. Terminy wykonania prac zaliczeniowych semestralnych określą 
(określili) indywidualnie nauczyciele prowadzący zajęcia. 
 

§ 2. 
 
Ustne egzaminy semestralne zostają zastąpione dodatkową pracą pisemną, na którą złożą się 
zadania z realizowanych treści z poszczególnych przedmiotów, które były nauczane w I se-
mestrze roku szkolnego 2020/2021. Prace te powinny zostać złożone przez słuchaczy w se-
kretariacie szkoły lub przekazane nauczycielowi drogą elektroniczną do 11.12.2020 r., do 
godz. 12:00. 

§ 3. 
 
Końcowe oceny semestralne nauczyciele ustalają na podstawie 2 ocen: z pisemnej, 
semestralnej pracy kontrolnej i dodatkowej pracy pisemnej (zamiast egzaminu ustnego) i po 
uwzględnieniu aktywności słuchacza na zajęciach oraz jego frekwencji. 

 
§ 4. 

 
1. Z każdego przedmiotu słuchacz na koniec I semestru roku szkolnego 2020/2021 

powinien otrzymać dwie oceny (łącznie z ocenami za prace kontrolne, sporządzone                
w trakcie dotychczasowego przebiegu nauki w semestrze), na podstawie których nau-
czyciel ustala ocenę końcową z danego przedmiotu. Nauczyciel sporządza protokoły 
sprawdzenia dwóch prac pisemnych z danego przedmiotu oraz protokół ustalenia ocen 
końcowych z tego przedmiotu. 

2. Prace słuchaczy przekazane nauczycielom w formie pisemnej, po sprawdzeniu, 
napisaniu przez nauczyciela recenzji i ocenieniu powinny być przekazane z protoko-
łem do dyrektora szkoły. Prace przekazane przez słuchaczy nauczycielom w formie 
elektronicznej, po sprawdzeniu i napisaniu krótkiej recenzji oraz wystawieniu oceny 



powinny zostać przekazane na nośniku elektronicznym (pendrive) do sekretariatu 
szkoły, w celu ich wydrukowania. Zostaną one dołączone do protokołów egzaminacyj-
nych. 

3. Dokumenty (protokoły) po wypełnieniu nauczyciel przekazuje do dyrektora 
szkoły do 17.12. 2020 r. do godz. 15:00. 

 
 
 
 

p.o. Dyrektora ZS Nr 1 
  Jarosław Kozikowski 


