
Zarządzenie Nr 11/2020 
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 32 w Białymstoku 

w sprawie organizacji zakończenia roku szkolnego 2019/2020 
z dnia 11.05.2020r. 

 
 Zbliżamy się do końca roku szkolnego 2019/2020. Bez względu na to, czy uczniowie wrócą do 
szkoły, czy też będziemy zmuszeni "epidemią koronawirusa" do kontynuowania nauczania zdalnego, 
to nikt nie zdejmie z nas obowiązku podsumowania roku szkolnego, a w szczególności wystawienia 
ocen, klasyfikowania i promowania.  
 Przedstawiam kalendarz działań: 
1. 15.05. 2020r. do godz. 24.00 – wystawienie przewidywanych ocen rocznych z poszczególnych 
przedmiotów oraz oceny zachowania; 
2. 18.05.2020r. - 19.05.2020r.  – powiadomienie rodziców o wystawieniu przewidywanych ocen  
z poszczególnych przedmiotów oraz oceny zachowania (mail wychowawcy do rodziców z prośbą  
o zapoznanie się;  w sytuacji pytań prośba o bezpośredni kontakt z nauczycielem przedmiotu); 
3. 15.06.2020r. do godz. 15.00 – wystawienie ocen rocznych z poszczególnych przedmiotów oraz 
oceny zachowania; W przypadku sprzeciwu ze strony ucznia/rodzica w sprawie wystawionej oceny na 
koniec roku, przysługuje prawo wniesienia tylko takowego wniosku na piśmie do Dyrektora Szkoły (za 
pośrednictwem hubal32@poczta.fm) w terminie do 18.06.2020r. do godziny 10.00); 
4. 18.06.2020r. do godz. 15.00 - przesłanie do moich zastępców zestawień rocznych z klasyfikacji  
i promocji w poszczególnych oddziałach i klasach; 
5. 19.06.2020r. g. 10.00 –  rada pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikacje i promocje. 
 
 Ważne przypomnienia dotyczące oceny z zachowania: 
1. Wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie tak jak zwykle wystawiają swoją propozycję oceny 
zachowania w dzienniku do 14.05.2020r. g. 15.00  (dziennik oddziału-dane dziennika-oceny 
zachowania-pokaż oceny proponowane-zmień oceny-zapisz).  
2. Wychowawcy, wystawiając roczną ocenę zachowania, uwzględniają: 
- propozycje ocen wystawione przez nauczycieli uczących w klasie, 
- uwagi i pochwały otrzymane przez ucznia w okresie od początku II semestru do zawieszenia nauki  
w szkole, 
- nieobecności, 
- ocenę zachowania za I semestr.  
3. Sugeruję, aby ocena za I semestr była oceną wyjściową, którą wychowawca może utrzymać lub 
podwyższyć.  
4. Przypominam, że zgodnie z WZO ostatecznie to wychowawca decyduje o ocenie, którą  
w uzasadnionych przypadkach może podwyższyć lub obniżyć.  
 

Lech Szargiej 
Dyrektor SP Nr 32 w Białymstoku 

 
 


