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Szanowni Uczniowie
Szkól im. Komisji Edukacji Narodowej
Drodzy Rodzice

Rozpoczynamy rok szkolny 20l 8 /2019 dla Uczniów kształcenia na odległość Szkół im.
Komisji Edukacji Narodowej w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji
kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 31 sierpnia
2017 r. poz. 1648) oraz Statutu Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (Zarządzenie
Nr 30 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2017 r. w sprawie nadania statutu
Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą) regulujących pracę ORPEG wraz z nowym
rokiem szkolnym zostają wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu kształcenia na odległość.
Kształcenie na odległość w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej, Gimnazjum
im. Komisji Edukacji Narodowej, Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji
Narodowej umożliwia dzieciom obywateli polskich czasowo przebywających za granicą:

• Spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poprzez realizację programów
nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego;
• Uzupełnianie wykształcenia w zakresie języka polskiego i wiedzy o Polsce w ramach
realizacji programów nauczania uwzględniających ramy programowe kształcenia
uzupełniającego.
Mamy nadzieję, że są to zmiany oczekiwane przez Uczniów i Rodziców. Życzymy Uczniom
sukcesów i dobrej współpracy z Gronem Pedagogicznym, a Rodziców prosimy o dokładne
zapoznanie się z informacjami dotyczącymi tych zmian.
• Zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie kształcenia na odległość w formie konsultacji
trwają od 45 minut do 60 minut.
• Określa się minimalną liczbę konsultacji z każdych zajęć edukacyjnych na 1 godzinę
miesięcznie.
• Ocenianiu bieżącemu w kształceniu na odległość podlegają:
1) prace pisemne:
2) wypowiedzi ustne: prowadzenie elementów konsultacji;
3) projekty grupowe;
4) samodzielnie wykonywane przez ucznia prace, np. albumy, prezentacje, plakaty, itp.;
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5) udział
zaangażowanie w realizację projektów edukacyjnych,
przedmiotowych i interdyscyplinarnych;
6) aktywność poza szkołą w środowisku lokalnym oraz wśród Polonii;
7) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji.

konkursów

• Podstawą klasyfikowania ucznia uczestniczącego w kształceniu na odległość w szkołach w
Ośrodku są oceny klasyfikacyjne. Od roku szkolnego 2017/2018 nie są przeprowadzane
egzaminy klasyfikacyjne, jezeli uczeń spełnia kryterium co najmniej 50% frekwencji na
lekcjach.
• Sprawdzanie bieżących osiągnięć uczniów odbywa się poprzez ocenę prac pisemnych,
wypowiedzi ustnych oraz aktywności ucznia w fonnach proponowanych przez szkołę oraz
poza szkołą.
• W przypadku prac pisemnych przesyłanych pocztą elektroniczną lub tradycyjną, uczeń
potwierdza samodzielność wykonania pracy kontrolnej umieszczając swój podpis na stronie
tytułowej pracy kontrolnej.
• Uczeń jest obowiązany wyjaśnić przyczynę przekazania pracy pisemnej z uchybieniem
tenninu określonego w harmonogramie.
• Niewyjaśnienie przyczyny uchybienia tenninowi jest równoznaczne z otrzymaniem oceny
niedostatecznej z pracy kontrolnej.
• W przypadku uzyskania przez ucznia oceny niedostatecznej z pracy pisemnej, uczeń jest
obowiązany do wykonania poprawkowej pracy pisemnej w zakresie określonym przez
nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Poprawkową pracę pisemną uczeń
przekazuje do siedziby Ośrodka łącznie z kolejną pracą pisemną.
• Ocena niedostateczna z poprawkowej pracy pisemnej jest ostateczna.
• Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych.
Jeżeli brak jest podstaw do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieuczestniczenia ucznia w konsultacjach, w wymiarze przekraczającym połowę czasu
przeznaczonego na konsultacje w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
• Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela,
o której informuje ucznia w terminie 30 dni przed terminem klasyfikacji rocznej.
• Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
• Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
• Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej w siedzibie Ośrodka.
Uczeń, który zamierza zdawać egzamin klasyfikacyjny składa pisemny wniosek do
Dyrektora Ośrodka najpóźniej w dniu posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.
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• Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor Ośrodka po uzgodnieniu z uczniem
i jego rodzicami oraz z nauczycielem danego przedmiotu. Termin ten nie powinien być
późniejszy niż ostatni dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.
• Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję
do klasy programowo wyższej. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem
rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada
pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły
podstawowej, na wniosek nauczyciela przedmiotu po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia
lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii nauczyciela.
• Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy
programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał
roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.
• Uczniowie, którzy ukończyli liceum ogólnokształcące w kształceniu na odległość, mogą
przystąpić do egzaminu maturalnego przeprowadzanego zgodnie z przepisami w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
• Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
• Uczeń, który chce przystąpić do egzaminu poprawkowego, składa pisemny wniosek
do Dyrektora Ośrodka najpóźniej w dniu posiedzenia Rady Pedagogicznej.
• Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu sierpnia. Egzamin
przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej w siedzibie Ośrodka. Termin egzaminu ustala
Dyrektor Ośrodka do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
• Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego lub do niego nie przystąpił z przyczyn
nieusprawiedliwionych, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.
Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu
danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który
nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod
warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem
nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
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