
Załącznik nr 1 do  

Uchwały Rady Pedagogicznej nr 6/2019/2020  

z dnia 19 maja 2020 r. 

 

 

Aneks do Statutu Szkoły  

określający szczegółowe warunki i sposób  

wewnątrzszkolnego oceniania uczniów  

w okresie prowadzenia kształcenia na odległość 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Koszycach Wielkich 

 

1. Kształcenie na odległość w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Koszycach Wielkich  

jest prowadzone zgodnie z rozporządzeniami MEN od dnia 25 marca 2020 r. do 

odwołania.  

2. Aneks określający szczegółowe warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania uczniów 

w okresie prowadzenia kształcenia na odległość obowiązuje w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19. 

3. Celem wprowadzenia aneksu  jest ustalenie zasad oceniania, klasyfikowania i 

promowania podczas realizacji podstawy programowej na odległość. 

4. Zasady prowadzenia kształcenia na odległość w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 

Koszycach Wielkich , w tym sposoby monitorowania postępów uczniów, weryfikacji 

wiedzy i umiejętności uczniów oraz sposoby uzyskiwania informacji zwrotnej o 

postępach w nauce zostały określone Zarządzeniem Dyrektora Szkoły w sprawie 

prowadzenia kształcenia na odległość z dnia 25 marca 2020 r. 

5. Klasyfikowanie i promowanie uczniów, w tym warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż 

przewidywane ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania, odwołanie od 

rocznych ocen klasyfikacyjnych, tryb i terminy przeprowadzania egzaminów 

klasyfikacyjnych i poprawkowych, odbywa się na zasadach opisanych w Statucie 

Szkoły. 

6. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie 

kształcenia na odległość w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela danego 

przedmiotu.  

7. W kształceniu na odległość nauczyciel podczas oceniania powinien wziąć pod 

szczególną uwagę  aktywność i zaangażowanie ucznia na zajęciach, terminowość w 

odsyłaniu prac i samodzielność ich wykonania, trud i wysiłek włożony przez ucznia w 

wywiązywanie się z obowiązków oraz podejmowanie przez ucznia zaproponowanych 

inicjatyw.  

8. Podczas nauki zdalnej oceny mają przede wszystkim charakter motywujący, wspierający 

ucznia i zachęcający go do działania, dlatego należy ograniczyć ilość ocen negatywnych/ 

niedostatecznych. 

9. O zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną wychowawcy informują rodziców/opiekunów 

prawnych w terminie wynikającym ze Statutu Szkoły oraz Kalendarza roku szkolnego 



2019/2020 poprzez dziennik elektroniczny UONET+. Wychowawca ma obowiązek 

upewnić się, czy informacja dotarła do rodzica. 

10. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów (ocena z zajęć edukacyjnych) oraz 

wychowawcy (ocena zachowania) informują rodziców/prawnych opiekunów 

o przewidywanych ocenach ustalonych dla ucznia w terminie wynikającym ze Statutu 

Szkoły oraz Kalendarza roku szkolnego 2019/2020 poprzez wpisanie oceny do dziennika 

elektroniczny w rubryce Ocena Przewidywana. Rodzic jest obowiązany zapoznać się z tą 

informacją. 

11. Przy ustalaniu oceny rocznej z przedmiotu nauczyciel bierze  pod uwagę: 

− ocenę śródroczną, 

− oceny bieżące z II półrocza uzyskane podczas nauki w szkole, 

− oceny bieżące uzyskane podczas zdalnego nauczaniu za okres od 25.03.2020r. do 

czasu jego zakończenia. 

12. Przy ustalaniu oceny rocznej zachowania wychowawca zasięga opinii nauczycieli, 

uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia i bierze pod uwagę: 

− ocenę śródroczną, 

− postawę ucznia podczas nauki w szkole w II półroczu, 

− postawę ucznia podczas prowadzenia kształcenia na odległość – aktywność, 

obowiązkowość, sumienność, pilność, terminowość w odbieraniu materiałów  

i przekazywaniu prac,przestrzeganie netykiety i szeroko rozumianą kulturę 

zachowania się w sieci, chęć zdalnej pomocy kolegom. 

13. Pozostałe zasady oceniana, klasyfikowania i promowania regulują zapisy 

obowiązującego Statutu Szkoły. 

 

 

 

 

Koszyce Wielkie, 19.05.2020 r. 

 


