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Marzec 2021
Drodzy Rodzice i Opiekunowie
Mamy nadzieję, że Panstwo i Wasze rodziny czujecie się dobrze. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że
mogliśmy powitać uczniów z powrotem w szkole.
Potwierdzono, że uczniowie klas 11 i 13 nie będą zdawać egzaminów w tym roku akademickim i
zamiast tego otrzymają oceny wystawione przez nauczycieli w szkole. Po ogłoszeniu oswiadczenia
przez Ofqual 25 lutego dokonaliśmy przeglądu wskazówek, aby zapewnić uczniom możliwość
zademonstrowania swoich umiejętności z przedmiotów egzaminacyjnych.
Pragniemy zapewnić rodziców, opiekunów i uczniów, że będziemy korzystać z szeregu dowodów, aby
mieć pewność, że przyznana ocena odzwierciedla wiedzę, umiejętności i zdolności uczniów.
Zapewnimy, że żaden uczeń nie zostanie pokrzywdzony przez ten proces.
Aby zapewnić uczniom dalsze możliwości zademonstrowania swoich umiejętności, zaplanowaliśmy
dwa okresy oceniania w semestrze letnim w następujący sposób:
Tydzień rozpoczynający się 19 kwietnia 2021 r. - test w klasie
Tydzień rozpoczynający się 10 maja do 21 maja – formalny test (nadzorowany)
Testy będą zawierały tematy i treści, które były nauczane w szkole, a uczniowie zostaną
poinformowani jak powtarzac i przygotowac sie do testow. Testy będą odzwierciedlać krajowe
standardy dla każdej kwalifikacji.
Uczniowie otrzymają książeczkę do powtórek, która poprowadzi ich przez powtórkę i przygotuje do
testow. Czas lekcji będzie również skupiony na utrwalaniu zrozumienia i powtarzaniu umiejętności,
aby upewnić się, że wszyscy uczniowie będą dobrze przygotowani do wykazania się jak najlepszym
zrozumieniem w czasie testow.
Opublikujemy szczegółowe harmonogramy testow wraz z materiałami powtorkowymi w tygodniu
rozpoczynającym się w poniedziałek 29 marca.
Jakie dowody zostaną wykorzystane do przyznawania ocen?
Wykorzystamy szeroki zakres dowodów, w tym:
• Jesień 1 Ocena podstawowa / PPE
• Jesień 2 Egzamin próbny
• Pełne lub częściowo ukończone coursework, w tym NEA
• Ocena z testu w klasie (lato)
• Ocena z formalnego testu nadzorowanego (lato)

Strona 2
Upewnimy sie aby nasze srodki konroli jakosci zapewnily uczciwy proces przyznawania ocen. Każdego
roku nasi nauczyciele decydują i ustalają końcowe oceny z cousework, NEA, zajęć praktycznych oraz z
przedmiotów takich jak BTEC. Wszystkie szkoły są corocznie sprawdzane pod kątem dokładności i
rzetelności tego typu ocen. Mamy bogate doświadczenie w ocenianiu w szkole, a wielu naszych
nauczycieli jest egzaminatorami i moderatorami komisji egzaminacyjnych. Zapewniamy, że w tym roku
proces ten będzie stosowany na szerszą skalę w calej szkole.
Ponadto wdrażamy następujące procesy kontroli jakości wystawionych ocen, w tym: moderację i
standaryzację testow oraz ocenianie testow zarówno przez nauczycieli w naszej szkole, jak i przez
nauczycieli w naszej partnerskiej szkole MAC Bishop Ullathorne (w tym przypadku zapewnimy
usuwanie nazwisk uczniów z testow aby zapewnic anonimowosc).
W pełni rozumiemy, jak trudny okres jest to dla uczniów klas 11 i 13 oraz ich rodzin. Zapewniamy, że
szkoła będzie starała się zapewnić, aby uczniowie i rodzice byli regularnie informowani o procesie
przyznawania ocen i aby uczniowie nie byli pokrzywdzeni przez ten proces.
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