AKADEMIA OCENIANIA
Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie
zaprasza do udziału w seminarium:

KLASYFIKACJA ROCZNA I KOŃCOWA – PRAKTYCZNE
WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELI
Termin realizacji:

28 maja 2018 r. /poniedziałek/ - godz. 15.00 – 18.30

Miejsce realizacji:

MCDN ODN w Krakowie, ul. Garbarska 1

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół
Program:
Ocena roczna jako ocena podsumowująca pracę ucznia w ciągu całego roku szkolnego.
Oceny przewidywane oraz warunki i tryb ubiegania się o oceny wyższe.
Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy – w jakich sytuacjach i na jakich zasadach?
Zastrzeżenia do trybu wystawiania ocen rocznych – w jakich sytuacjach i jakie
konsekwencje?
5. Klasyfikacja w sytuacjach nietypowych - nauczanie domowe, indywidualny tryb
nauczania, nauczanie indywidualne, uczeń przebywający w szpitalu i inne przypadki.
6. Zasady prowadzenia dokumentacji związanej z klasyfikacją roczną i końcową, np.
wypełnianie arkuszy ocen.
1.
2.
3.
4.

Prowadzący: Izabela Suckiel – nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji w Centrum Edukacji
Nauczycieli w Koszalinie.

Liczba godzin dydaktycznych: 4
Koszt: 99,00 zł
Kierownik formy: Małgorzata Dutka-Mucha
Zgłoszenia przyjmuje Biuro Obsługi Klienta w MCDN ODN w Krakowie, ul. Garbarska 1, pok. nr. 12. Wypełnioną KARTĘ
ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA (formularz dostępny na stronie internetowej www.krakow.mcdn.edu.pl) prosimy do dnia 24 maja 2018
r. złożyć osobiście, przesłać drogą elektroniczną e-mail: bok.krakow@mcdn.edu.pl lub pocztą (faxem) na adres:
MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie
31-131 Kraków, ul. Garbarska 1
tel. 12 422 14 49; tel. kom. 513 042 381; fax: 12 422 30 26
Podajemy nr konta MCDN, na które przyjmujemy wpłaty tytułem udziału w seminarium:
58 1240 6292 1111 0010 6627 4965
W treści przelewu prosimy wpisać: „OS- Klasyfikacja roczna i końcowa – praktyczne wskazówki dla nauczyciela, imię i nazwisko uczestnika”.
Jeżeli będą Państwo dokonywali indywidualnej wpłaty na konto MCDN, a potrzebna będzie faktura wystawiona na szkołę/placówkę, prosimy przed
dokonaniem wpłaty skontaktować się z kasą MCDN ODN w Krakowie:
tel. 12 422 93 06 lub e-mail: a.zaremba@krakow.mcdn.edu.pl. Istnieje możliwość wpłat przed zajęciami w kasie Ośrodka, ul. Garbarska 1 pokój nr 11
(kasa czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.15).

ZAPRASZAMY

