
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora nr 315/2019/2020 z dnia 01.04.2020 r. 

 

Dostosowanie wewnątrzszkolnych zasad oceniania i klasyfikowania do warunków 

występujących podczas nauczania na odległość 

 

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy. 

2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość wprowadza się w 

celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów 

edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest 

niemożliwa do kontynuowania. 

3. Ocenie podlega wiedza i umiejętności ujęte w  programie nauczania  dla danej klasy, 

wynikającego z rozkładu materiału oraz wymagań edukacyjnych ujętych w planach 

wynikowych nauczycieli. O ewentualnych zmianach w tym zakresie, wynikających ze 

specyfiki nauczania na odległość decyduje nauczyciel, informując na bieżąco dyrekcję 

szkoły, rodziców i uczniów. 

4. Ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny pozostają zgodne z zapisami  

Statutu Szkoły. 

5. Szczegółowe zasady oceniania na odległość, dotyczące wymagań konkretnego 

przedmiotu ujęte są w Przedmiotowych Zasadach Oceniania i zamieszczone na stronie 

internetowej szkoły. 

6. Jeśli uczeń nie ma dostępu do łącza internetowego jego rodzic/prawny opiekun 

informuje o tym wychowawcę, który wraz z dyrektorem ustala sposób przekazania 

uczniowi potrzebnych materiałów. 

7. Nauczyciel udostępniając zadania, określa terminy, warunki i formy zaliczenia. Tam, gdzie 

ma to zastosowanie, zaznacza, które treści/zasoby nie są obligatoryjne i mają na celu 

poszerzenie lub utrwalenie wiadomości. 

8. Wykonane zadania uczniowie mają obowiązek przekazać w uzgodnionej z nauczycielem 

formie i terminie. 

9. Zaliczenie danej partii materiału odbywa się w formie ustalonej z nauczycielem, zgodnej z 

Przedmiotowymi Zasadami Oceniania. 

10. Ocenie mogą podlegać obowiązkowe zadania wykonywane przez ucznia oraz zadania 

dodatkowe/ projekty dla chętnych po uprzednim ustaleniu między uczniem i 

nauczycielem zasad i form. Ocenie może podlegać również aktywność ucznia. 

11. W pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, w tym wynikających z 

niepełnosprawności, uwzględnia się dostosowania opracowane na podstawie orzeczeń 

poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

12. Monitorowanie i ocenianie pracy zdalnej uczniów może odbywać się za pomocą: 

dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, specjalistycznych platform 

internetowych, grup społecznościowych, komunikatorów, platform edukacyjnych, 



komunikacji telefonicznej, dostosowanych do potrzeb przedmiotu i uzgodnionych z 

nauczycielem. 

 

Klasyfikowanie uczniów 

1. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w Statucie 

szkoły, oraz opartych na przepisach rozdziału 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.). 

2. O zagrożeniach roczną oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych 

opiekunów w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik 

elektroniczny. Oceny proponowane podawane są w dzienniku elektronicznym. Rodzic i 

uczeń bez dostępu do e-dziennika o ocenach informowani są telefonicznie. 

3. Nauczyciel ustala klasyfikacyjną ocenę zachowanie ucznia biorą pod uwagę: 

1) zaangażowanie ucznia w wypełnianie obowiązków lekcyjnych podczas nauki na 

odległość, 

2) terminowe przesyłanie zadanych prac, 

3) samodzielną i systematyczną pracę, 

4) bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych. 

 

Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy 

1. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i egzaminu 

poprawkowego podczas nauczania na odległość są następujące: 

1) Egzaminy klasyfikacyjne/ poprawkowe  przeprowadza się w sytuacjach określonych w 

dotychczas obowiązujących aktach prawnych. 

2) Egzamin klasyfikacyjny/poprawkowy przeprowadza się na wniosek rodzica lub ucznia 

pełnoletniego-wniosek powinien być przesłany przez e-dziennik lub drogą e-mailową 

na adres szkoły: pzsspszczyna@poczta.onet.pl , a w przypadku braku takiej 

możliwości w wersji papierowej wysłany pocztą, ewentualnie, jeśli istnieje taka 

możliwość dostarczony osobiście do punktu podawczego w szkole. 

3) Dyrektor szkoły w korespondencji e-mailowej lub pocztowej uzgadnia datę i godzinę 

egzaminu klasyfikacyjnego/poprawkowego i potwierdza fakt przyjęcia terminu do 

wiadomości rodziców ucznia lub ucznia/słuchacza pełnoletniego. 

4) Nauczyciel przygotowuje informację na temat zakresu podstawy programowej, jakiej 

dotyczy egzamin i przesyła drogą elektroniczną lub pocztą 

rodzicom/uczniowi/słuchaczowi. 

Korespondencja powinna odbywać się za pośrednictwem służbowych skrzynek 

elektronicznych szkoły/nauczyciela na adres wskazany i potwierdzony przez rodzica, 

ucznia/słuchacza. 

5) Egzamin przeprowadzany jest za pomocą narzędzi do e-learningu pozwalających na 

potwierdzenie samodzielności pracy ucznia – metodą pracy synchronicznej. 
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Egzamin ma formę zadań udostępnionych na platformie e-learningowej lub za 

pomocą innego narzędzia zdalnego. 

6) W przypadku uczniów nie posiadających narzędzi informatycznych i dostępu do sieci, 

w sytuacjach szczególnych egzamin przeprowadzony może być w formie zadań 

drukowanych i przesłanych drogą pocztową lub może odbyć się na terenie szkoły po 

wcześniejszym ustaleniu wszelkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad 

określonych w zarządzeniu dyrektora. 

7) W przypadku braku możliwości przystąpienia do egzaminu ze względu na stan 

zdrowia uczeń informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia 

lekarskiego pod wskazany adres mailowy/pocztą lub jeśli istnieje  taka możliwość, 

dostarczając osobiście do punktu podawczego w szkole. 

8) Dyrektor szkoły uzgadnia dodatkowy termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

9) Zadania rozwiązywane elektronicznie drukuje się i stanowią one załącznik do arkusza 

ocen ucznia jak również podlegają archiwizacji elektronicznej. 

 

sprawdzian wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej 

oceny, 

1. W przypadku zastrzeżenia rodziców lub ucznia/słuchacza co do zgodności z prawem i 

procedurą wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania rodzic lub uczeń/słuchacz na prawo w ciągu dwóch dni od 

klasyfikacji w formie elektronicznej – e-mailowej lub w przypadku braku łącza 

internetowego, telefonicznie, zgłosić swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły. 

2. Dyrektor sprawdza czy ocena została wystawione zgodnie z prawem – trybem ustalania 

oceny, a w przypadku stwierdzenia naruszeń formalnych, powołuje komisję do 

przeprowadzenia w formie e-learningowej sprawdzianu w celu ustalenia właściwej oceny 

z zajęć edukacyjnych. 

3. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do oceny z zachowania, powołana komisja ustala 

właściwą ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 

 

 


