
W oparciu o zapisy Rozporządzania MEN z dnia 20 marca 2020r.  (Dz. U. 2020,poz. 493) 

1. Dyrektor Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu ustalił 

następujące warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego. 

Przeprowadzony jest on w oparciu o zapis Statutu Pijarskiej Szkoły Podstawowej  

Królowej Pokoju w Łowiczu §§ 61, 63, 64 z wyjątkiem zapisu § 63 ust. 1, który po 

zmianie brzmi ”Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich 

zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach, 

przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który 

przeprowadzana jest klasyfikacja”. Brane pod uwagę są następujące okresy 

uczestnictwa ucznia w zajęciach szkolnych:  

a) 1 września 2019r. do 11 marca 2020r. w oparciu o zapisy dziennika elektronicznego 

Librus  

b) w oparciu o zapisy Rozporządzenia  MEN z dnia 20 marca 2020r. (Dz. U. 2020, 

poz. 493). 

 

2. Dyrektor Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu ustalił warunki 

i sposoby przeprowadzania egzaminu poprawkowego w oparciu o zapisy Statutu 

Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu § 63. 

3. Dyrektor Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu ustalił warunki 

i sposob przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności w oparciu o zapisy 

Statutu Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu § 64 ust. 3-17. 

4. Dyrektor Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu na okres 

obowiązywania Rozporządzenia  MEN z dnia 11 marca 2020r.  (Dz. U. 2020, poz. 

410) i  Rozporządzenia  MEN z dnia 20 marca 2020r. (Dz. U. 2020, poz. 493) 

zawiesza zapisy Statutu Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu § 

70 ust. 1. Ocenę ustala wychowawca klasy w oparciu o dokumentację prowadzoną do 

11 marca 2020r.  



5. Zawiesza się zapisy Statutu Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju 

w Łowiczu § 55 ust. 8. Podstawą do wystawienia oceny końcoworocznej są: 

a) oceny z I semestru 

b) oceny z II semestru wystawione do 11 marca 2020r. 

c) oceny wystawione w okresie 25.03-26.06.2020r. w oparciu o Rozporządzenie  

MEN z dnia 20 marca 2020r.( Dz. U. 2020, poz. 493). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


