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ZMIANY DO STATUTU – KSZTAŁCENIE ZDALNE 

Po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3 a w brzmieniu: 

Rozdział 3 a 

Kształcenie na odległość  

§ 1  

Ogólne zasady pracy szkoły 

1. W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych lub zawieszenia zajęć stacjonarnych 

z innych przyczyn zadania szkoły realizowane są zdalnie lub hybrydowo poprzez 

organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

w zarządzonym przez dyrektora, organ prowadzący lub władze państwowe czasie.  

2. Zawieszenie zajęć, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć w szczególności grupy, grupy 

wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, 

w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. 

3. Komunikacja z uczniami oraz realizacja procesu kształcenia na odległość odbywa się 

z wykorzystaniem funkcjonalności narzędzia Microsoft Office 356, w tym aplikacji Teams 

dostępnej pod adresem: office.com. i poprzez dziennik elektroniczny Librus.  

4. W planowaniu i organizacji zajęć z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość można 

uwzględniać różne metody pracy zdalnej: 

1) metodę synchroniczną – nauczyciel i uczniowie pracują w jednym czasie, np. 

wideolekcja na platformie, wideochat,  

2) asynchronicznie – w różnym czasie, np. nagrania lekcji, prezentacje, linki do 

materiałów edukacyjnych, dokumenty, filmy dostępne dla uczniów na platformie/ 

w sieci, lekcje przez pracę w chmurze,  

3) łączenie pracy równoległej z pracą rozłożoną w czasie, np. wykonanie wspólnie 

miniprojektu, poszukiwanie informacji w celu rozwiązania problemu, a następnie 

przygotowanie prezentacji efektów wspólnej pracy, 

4) konsultacje, podczas których nauczyciel jest dostępny on-line dla uczniów. 

5. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym planem uwzględniającym: 

1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 

2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,  

3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku w ciągu 

dnia,  

4) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 

5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć, 

6) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych 

zajęć.  
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6. W wypadku braku możliwości zdalnej komunikacji z uczniem zasady realizacji kształcenia 

na odległość ustala dyrektor szkoły we współpracy z wychowawcą klasy  i rodzicami ucznia. 

Pedagog/psycholog szkolny wspiera dyrektora szkoły w podejmowanych działaniach. 

7. Aktywności określone przez nauczyciela w przesyłanych zadaniach oraz lekcjach on-line, 

potwierdzające zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dające podstawę do oceny pracy 

ucznia, będą realizowane z wykorzystaniem podręczników i zeszytów ćwiczeń, oraz 

materiałów dostępnych na stronach internetowych wskazanych przez nauczyciela, w tym na 

stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, platformach edukacyjnych oraz 

innych materiałów udostępnionych przez nauczyciela.  

8. W zakresie metodyki nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

nauczyciele są ze sobą w stałym kontakcie on-line, dzielą się doświadczeniami, 

spostrzeżeniami, współpracują przy tworzeniu materiałów edukacyjnych do pracy zdalnej, 

dzielą się nimi.  

9. Każdy uczeń ma obowiązek uczestnictwa w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem 

technik metod i technik kształcenia na odległość.  

10. Uczeń jest zobowiązany do aktywnego udziału w zajęciach, systematyczności, codziennego 

kontaktu z nauczycielami, a także wykonywania poleceń i zadań w terminie wskazanym 

przez nauczyciela. 

11. Uczeń zobowiązany jest do stosowania się do zasad dotyczących poprawnego zachowania 

się podczas lekcji.  

12. Brak udziału ucznia w zajęciach rozumiany jest jako brak udziału w zajęciach 

prowadzonych on-line na platformie edukacyjnej Teams oraz brak przesyłania zadań 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym przez nauczyciela materiałem 

sprawdzającym realizację podstawy programowej. 

13. Nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym frekwencję ucznia na zajęciach on-line 

na podstawie obecności, natomiast frekwencję uczniów na lekcji off-line wpisuje się na 

podstawie wywiązywania się ucznia z powierzonych mu zadań.  

13a. Podczas lekcji online uczeń może zostać poproszony przez nauczyciela o włączenie kamerki 

oraz może być kilkukrotnie wezwany przez nauczyciela do potwierdzenia swojej obecności, 

jeżeli zachodzi przypuszczenie, że nie uczestniczy czynnie w zajęciach. Jeżeli po 

dwukrotnym wezwaniu ucznia do potwierdzenia swojej obecności, uczeń nie odpowiada/nie 

reaguje, nauczyciel ma prawo odnotować mu nieobecność. 

14. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych w budynku szkoły uczeń nie może być skreślony 

z listy uczniów za nieobecności na zajęciach. 

15. Nauczyciel jest zobowiązany do indywidualizacji pracy poprzez dostosowanie treści 

nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych 

kształceniem specjalnym. Nauczyciel uwzględnia również dostęp ucznia do Internetu oraz 

aspekt społeczny (możliwość wsparcia ze strony rodziców). 

16. W czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły realizację pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów kontynuuje się w formie zdalnej 

z wykorzystaniem ustalonych w szkole technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

Dyrektor szkoły może dokonać zmian w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dla uczniów. 
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17. Dyrektor szkoły po rozpoznaniu potrzeb uczniów ustala organizację zajęć dodatkowych 

rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów.  

18. Zajęcia indywidualnego nauczania  mogą być zorganizowane z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość. 

19. Uczeń lub rodzin/opiekun prawny mają prawo wniesienia zastrzeżeń do przyznanej nagrody. 

Zastrzeżenia wnosi się w formie elektronicznej, z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość. 

20. Uczeń lub rodzin/opiekun prawny mają prawo wniesienia odwołania od kary. Zastrzeżenie 

wnosi się w formie elektronicznej, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na 

odległość. 

21. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki uczeń ma prawo dostępu do 

zbiorów bibliotecznych. Zasady korzystania uczniów z biblioteki określa odrębny 

regulamin. 

22. Szkoła w ramach posiadanych zasobów udostępnia uczniowi sprzęt do pracy zdalnej (np. 

tablet, laptop) na podstawie umowy użyczenia podpisanej między Szkołą a rodzicem ucznia. 

23. Konsultacje  uczniów z nauczycielami i specjalistami szkolnymi odbywają się na bieżąco 

poprzez czat na platformie MS Office 365 oraz poprzez wideochat zgodnie z ustalonym 

harmonogramem. 

24. Rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym 

zajęcia/psychologiem/pedagogiem szkolnym na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny 

oraz telefonicznie lub poprzez platformę MS Office 365 z użyciem kont uczniowskich,  

zgodnie z ustalonym harmonogramem opublikowanym na stronie internetowej szkoły. 

25. W okresie pracy zdalnej zebrania z rodzicami odbywają się w formie wideokonferencji 

poprzez platformę MS Office 365 z użyciem kont uczniowskich,  zgodnie z ustalonym 

harmonogramem. 

26. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły czynności organów szkoły mogą 

być realizowane za pomocą środków porozumiewania się na odległość.  

27. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły posiedzenia Rady Pedagogicznej 

odbywają się w formie zdalnej z wykorzystaniem funkcjonalności narzędzia MS Office 365.  

28. Organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu może odbywać się 

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.  

29. W okresie pracy zdalnej realizacja zadań szkoły dokumentowana jest w  dzienniku 

elektronicznym Librus oraz dokumentach sprawozdawczych przewidzianych dla 

nauczycieli świetlicy, biblioteki oraz nauczyciela wspomagającego. Dokumentację pracy 

szkoły w trybie zdalnym stanowią również zapisy w postaci elektronicznej dokonywane za 

pomocą aplikacji i usług Microsoft 365, głównie takich jak: Outlook, Teams, Forms, 

OneDrive, OneNote. 

30. Zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach realizowanych za pomocą funkcjonalności 

narzędzia MS Office 365 określone zostały w odrębnym regulaminie.  
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§ 1a  

Lekcje wychowania fizycznego 

1. Podczas pracy zdalnej realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego może 

odbywać się poprzez: 

1) prowadzenie zajęć z wykorzystaniem propozycji zdalnych lekcji wychowania fizycznego 

dostępnych w sieci,  

2) zamieszczanie filmów instruktażowych dotyczących różnorodnych ćwiczeń,  

3) promowanie edukacji prozdrowotnej i zasad zdrowego trybu życia, 

4) korzystanie z aplikacji internetowych do pomiaru aktywności fizycznej, 

5) realizację zajęć teoretycznych dotyczących zasad gier sportowych, historii Igrzysk 

Olimpijskich oraz innych, 

6) rozwiązywanie testów teoretycznych sprawdzających wiedzę dotyczącą przepisów 

poszczególnych dyscyplin sportowych, 

7) realizację projektów sportowych, np. przygotowanie prezentacji lub filmu, 

8) przesyłanie uczniom zestawów ćwiczeń do wykonania w domu. 

2. W przedmiocie wychowanie fizyczne na lekcjach zdalnych, przekazywanych przez 

nauczycieli przedmiotu, ćwiczenia ruchowe są ograniczone i dostosowane do niewielkich 

przestrzeni oraz do możliwości i sprawności uczniów. 

3. Nauczyciel zlecając uczniom wykonywanie ćwiczeń ruchowych każdorazowo przypomina 

o: 

1) samo-asekuracji (przeprowadzeniu rozgrzewki, zabezpieczeniu miejsca wykonywania 

ćwiczeń, doborze ćwiczeń do swoich możliwość fizycznych i miejsca ich wykonywania); 

2) odpowiednim stroju sportowym; 

3) ćwiczeniach rozciągających po treningu; 

4) wykonywaniu ćwiczeń w obecności osoby dorosłej. 

4. Rodzice są informowani o możliwościach wykonywania danych ćwiczeń przez uczniów z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a uczniowie zachęcani – w miarę możliwości – do 

ruchu na świeżym powietrzu. 

 

§ 2 

Obowiązki wychowawcy klasy  

1. Diagnozowanie dostępu do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i internetu 

umożliwiających interakcję między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia.  

2. W porozumieniu z rodzicami ustala możliwe formy pracy zdalnej lub w inny sposób 

z każdym uczniem – informacje te przekazuje wszystkim nauczycielom prowadzącym 

zajęcia w danej klasie. 

3. Pozostawanie w stałym zdalnym kontakcie ze swoimi wychowankami oraz ich rodzicami, 

wpieranie oraz otaczanie swoich wychowanków opieką i zainteresowaniem, motywowanie 

do pracy.  
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4. Wychowawca, we współpracy z innymi nauczycielami, ustala poziom zaangażowania 

uczniów, ich aktywność w trakcie zajęć oraz pomaga w rozwiązywaniu bieżących 

problemów. 

5. Realizacja przez wychowawcę, przy wsparciu specjalistów, programu wychowawczo-

profilaktycznego – dostosowanie tematyki zajęć z wychowawcą do pojawiających się 

problemów związanych ze zdalnym nauczaniem. 

6. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych wynikających z zawieszenia zajęć 

w szkole, współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym. 

7. Koordynowanie form i sposobów udzielania pomocy psychylogiczno-pedagogicznej swoich 

uczniów. 

8. Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje 

realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność na zajęciach on-

line. W przypadku nieobecności ustala powód tego zdarzenia.  

9. Monitorowanie postępów edukacyjnych swoich uczniów.  

 

§ 2a. 

Obowiązki pedagoga/psychologa szkolnego 

1. Przekazywanie informacji profilaktycznych dla uczniów i rodziców dotyczących poznania 

i zrozumienia sytuacji zawieszenia zajęć szkolnych. 

2. Udostępnianie na platformie Teams materiałów psychoedukacyjnych dotyczących 

motywowania uczniów do zdalnej nauki, organizowania nauki w domu, bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy komputerze, sposobów radzenia sobie ze stresem w czasie zawieszenia 

zajęć w szkole, działań o charakterze profilaktycznym, cyberprzemocy, radzenia sobie 

z trudnymi emocjami, organizacji czasu wolnego. 

3. Porady, konsultacje, stały kontakt z uczniami i rodzicami – pomoc w rozwiązywaniu 

sytuacji kryzysowych, podtrzymanie pozytywnych relacji, radzenie sobie z emocjami, 

poczuciem zagrożenia, osamotnienia, odizolowania, depresją, zaburzeniami odżywiania, 

brakiem kontaktu z rówieśnikami. 

4. Prowadzenie z dziećmi zajęć indywidualnych lub w grupach terapeutycznych 

z wykorzystaniem platformy Teams. 

5. Codzienne kontakty z nauczycielami i innymi specjalistami: kontakt telefoniczny, mailowy, 

wideokonferencje. 

6. Prowadzenie przez specjalistów dyżurów telefonicznych oraz wideokonferencji dla 

rodziców zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

7. Wsparcie wychowawcy klasy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, reagowanie na wszelkie 

niepokojące objawy, m.in. brak udziału uczniów w zajęciach zdalnych. 

8. Opracowywanie materiałów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 

z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem dostosowania do indywidualnych potrzeb 

i możliwości uczniów wynikających z rodzaju dysfunkcji czy niepełnosprawności. 
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9. Przekazywanie pomocy edukacyjnych (multimedialnych) dla uczniów zgodnie z ich 

indywidualnymi zainteresowaniami i umiejętnościami tak, aby kontynuować proces 

rozwijania zbadanych wcześniej mocnych stron. 

10. Wyszukiwanie miejsc wsparcia dla rodziców i przekazywanie im informacji w kwestii 

uzyskania pomocy psychologicznej lub dydaktycznej. 

§ 2b. 

Obowiązki bibliotekarza  

1. Podejmowanie inicjatyw skierowanych do czytelników, które ułatwiają  

im dostęp do kultury, wiedzy i informacji.  

2. Udzielanie uczniom w formie zdalnej porad bibliotecznych. 

3. Pozostawanie w stałym kontakcie z czytelnikami poprzez umieszczanie na platformie Teams 

propozycji zabaw literackich, organizowanie konkursów, quizów, podejmowanie działań 

projektowych. 

4. Organizowanie on-line spotkań literackich dla uczniów. 

5. Umieszczane na stronie internetowej szkoły i w zakładce biblioteka na obowiązującej 

platformie recenzji książek, tekstów literackich, linków do darmowych audiobooków i e-

booków, listy polecanych książek, linków do ekranizacji lektur szkolnych, linków do 

instytucji kultury oferujących wirtualny dostęp do światowych muzeów, sztuk teatralnych, 

linków do bibliotek cyfrowych zawierających najcenniejsze skarby polskiej kultury 

i historii, linków do filmów, spektakli, koncertów, słuchowisk i programów 

publicystycznych oraz wydarzeń kulturalnych. 

6. Współpraca z pozostałymi nauczycielami, wspomaganie nauczycieli w realizacji procesu 

dydaktycznego. 

§ 2c. 

Obowiązki nauczyciela świetlicy 

1. Pozostawanie w bieżącym zdalnym kontakcie z uczniami i rodzicami w godzinach swojej 

pracy. 

2. Rozpowszechnianie na platformie Teams w zespole świetlica ciekawych zabaw, gier, 

quizów, rebusów, zagadek w celu uatrakcyjniania uczniom ich wolnego czasu w domu. 

3. Wspomaganie rozwoju zainteresowań uczniów, organizowanie konkursów, realizacja 

interdyscyplinarnych projektów. 

4. Prowadzenie bloga świetlicy na stronie internetowej szkoły. 

5. Wspomaganie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w realizacji procesu dydaktycznego 

poprzez przygotowywanie materiałów dydaktycznych, prezentacji, podejmowanie działań 

w ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego. 

§ 3  

Sposób monitorowania postępów, weryfikacji wiedzy i umiejętności ucznia  

1. Nauczyciele mają obowiązek monitorować postępy uczniów w nauce zdalnej. 
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2. Przyjmuje się następujące formy monitorowania i weryfikowania wiedzy i umiejętności 

uczniów: 

1) testy online, testy (prace klasowe/sprawdziany) przesyłane drogą elektroniczną; 

2) kartkówki – w formie krótkiego testu online lub zadań przesyłanych w formie 

elektronicznej, dyktanda; 

3) wypowiedzi ustne (odpowiedź ustna, recytacja, czytanie); 

4) praca na lekcji (aktywność uczniów podczas zajęć oraz na platformie, udział w dyskusji, 

praca w grupie, rozwiązanie krótkiego testu on-line, rozwiązanie quizu, uzupełnienie 

karty pracy, e-zadania wykonywane za pomocą aplikacji dostępnych w sieci, ćwiczenia 

praktyczne); 

5) prace dodatkowe (długoterminowe projekty, mini-projekty, prezentacje, inne); 

6) prace praktyczne, prace plastyczne i techniczne; 

7) praca domowa. 

3. Podczas pracy zdalnej na wszystkich przedmiotach z wyjątkiem wychowania fizycznego, 

informatyki, muzyki, plastyki, techniki, edb, ocenom cząstkowym, które otrzymuje uczeń 

za poszczególne formy aktywności, nadaje się następujące wagi: 

1) testy online/prace klasowe/sprawdziany/ poprawy testów online/prac  

 klasowych/sprawdzianów – waga 4; 

2) kartkówki – waga 2; dyktando – waga 2; 

3) wypowiedzi ustne – waga 2; 

4) praca na lekcji – waga 2; 

5) prace dodatkowe – waga 3; 

6) praca domowa – waga 1; zadanie długoterminowe – waga 2. 

4. Sposoby monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności 

w okresie nauki zdalnej na przedmiotach o charakterze zajęć praktycznych (wychowanie 

fizyczne, informatyka, muzyka, plastyka, technika, edb) określają nauczyciele prowadzący 

zajęcia. O ustalonych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów informują 

pisemnie swoich uczniów podczas pierwszych zajęć prowadzonych zdalnie. 

5. Wszystkie prace, które nauczyciel zlecił uczniom jako obowiązkowe, podlegają ocenie. 

Nauczyciel może stosować ocenianie sumujące a także ocenianie kształtujące.  

6. Nauczyciel archiwizuje prace domowe poszczególnych uczniów na dany tydzień (lub 

miesiąc) i przechowuje je do wglądu. Prace pisemne, karty pracy oraz zdjęcia wykonanych 

prac plastyczno-technicznych są przechowywane przez nauczyciela w specjalnie 

utworzonym do tego celu folderze. 

7. Sprawdzone i ocenione prace pisemne nauczyciel udostępnia uczniowi oraz jego 

rodzicom/prawnym opiekunom w formie elektronicznej w terminie dwóch tygodni od ich 

napisania. 

8. Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są umieszczane są na bieżąco w dzienniku 

elektronicznym z komentarzem. 

9. Każda forma sprawdzania osiągnięć ucznia opatrzona jest komentarzem ustnym lub na 

piśmie z zachowaniem zasad oceniania kształtującego. Prace klasowe oraz 

sprawdziany/testy nauczyciel każdorazowo opatruje komentarzem przesłanym w formie 
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elektronicznej przez dziennik elektroniczny lub platformę MS Office 365. Nauczyciel 

uzasadnia ustaloną ocenę informacją na temat tego, co uczeń zrobił dobrze, co powinien 

poprawić i w jakim kierunku może się dalej rozwijać.  

10. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane  

w czasie zdalnego nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela. Zasady 

poprawy oceny, w tym oceny z testu sprawdzającego, powinny być zgodne z zapisami 

w Statucie Szkoły.  

11. Informacja na temat przeprowadzania testów sprawdzających umieszczana z co najmniej 

tygodniowym wyprzedzeniem w dzienniku elektronicznym w zakładce - terminarz. 

12. Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian, 

inna forma) jest zobowiązany do napisania testu w terminie dodatkowym, ustalonym przez 

nauczyciela.  

§ 3a. 

Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość 

1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości 

psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej. 

2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane 

z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.  

3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego 

ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu lub ze 

względu na uwarunkowania psychofizyczne, nauczyciel powinien umożliwić uczniowi 

wykonanie tych zadań w alternatywny sposób.  

4. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego 

kompetencji informatycznych. Nauczyciel (w kontakcie z nauczycielem informatyki) 

uwzględnia zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych 

i dostosowuje poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do 

możliwości ucznia.  

5. Należy ograniczać liczbę prac wymagających korzystania przez ucznia z drukarki, chyba 

że wszyscy uczniowie mają możliwość drukowania materiałów udostępnionych przez 

nauczyciela. 

6. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek 

technicznych, w jaki sposób zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno 

zostać wykonane.  

7. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania 

zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało 

wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.  

§ 3b. 

Ocenianie zachowania 

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia również: 

1) systematyczność i sumienność wywiązywania się z obowiązku szkolnego w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych, przy czym poprzez 
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potwierdzenie spełnienia obowiązku szkolnego rozumie się w tym przypadku logowanie 

się na kontach wskazanych przez nauczyciela lub dyrektora, obecność ucznia w zajęciach 

prowadzonych on-line na platformie edukacyjnej Teams oraz przesyłanie zadań 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym przez nauczyciela materiałem 

sprawdzającym realizację podstawy programowej. 

2) samodzielność w wykonywaniu zadań zleconych przez nauczyciela, w szczególności nie 

jest dopuszczalne kopiowanie prac lub ich niesamodzielne wykonanie przez ucznia, 

3) aktywność na zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, 

4) przestrzeganie Regulaminu lekcji zdalnych. 

§ 3c. 

Zasady klasyfikacji uczniów 

1. Klasyfikowanie i promowanie uczniów podczas nauczania zdalnego odbywa się na zasadach 

opisanych w Statucie Szkoły. 

2. Przy ustalaniu oceny rocznej z przedmiotu uwzględnia się: 

1) oceny bieżące uzyskane w czasie edukacji stacjonarnej, 

2) oceny bieżące uzyskane przy zdalnym nauczaniu. 

§ 3d. 

Warunki i tryb uzyskania rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana  

Warunki i tryb uzyskania rocznej oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana pozostają 

zgodne z zapisami w Statucie szkoły w uwzględnieniem, że: 

1) rodzic/opiekun prawny ucznia ubiegającego się o podwyższenie oceny składa wniosek 

drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły. 

2) egzamin odbywa się formie zdalnej w wykorzystaniem aplikacji Teams z użyciem 

sprzętu z działająca kamerą i mikrofonem.  

§ 3e. 

Warunki i tryb uzyskania rocznej oceny zachowania wyższej niż przewidywana 

Warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana 

pozostają zgodne z zapisami w Statucie szkoły w uwzględnieniem, że: 

1) rodzic/opiekun prawny ucznia ubiegającego się o podwyższenie oceny składa 

 wniosek drogą elektroniczną na adres mailowy szkoły. 

2) rozmowa odbywa się formie wideokonferencji w wykorzystaniem aplikacji Teams 

z użyciem sprzętu z działająca kamerą i mikrofonem.  

§ 3f. 

Egzamin klasyfikacyjny 

 

1. Egzamin klasyfikacyjny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

przeprowadza się w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, jeżeli nie ma 
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podstaw do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu braku udziału ucznia w czasie 

zajęć kształcenia na odległość.  

2. Brak udziału ucznia w zajęciach, o którym mowa w punkcie 1, rozumiany jest jako brak udziału 

w zajęciach prowadzonych on-line na platformie edukacyjnej Teams oraz brak przesyłania 

zadań potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym przez nauczyciela materiałem 

sprawdzającym realizację podstawy programowej. 

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się także w przypadkach opisanych w art. 37 ust. 4 

[obowiązek poza szkołą], art. 115 ust. 3 [indywidualny tok nauki] i art. 164 ust. 3 i 4 

[przechodzenie ze szkoły do szkoły] ustawy - Prawo oświatowe. 

4. Uczeń przed egzaminem klasyfikacyjnym, poprzez dziennik elektroniczny, otrzymuje od 

wychowawcy zakres treści programowych, których będzie dotyczył egzamin oraz informacje 

o sposobie przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego.  

5. Dzień i godzinę egzaminu oraz sposób komunikacji on-line przewodniczący komisji ustala 

z uczniem i jego rodzicami. Wyżej wymienione informacje przekazuje uczniowi i rodzicom 

oraz członkom komisji poprzez dziennik elektroniczny lub za pomocą innych, uzgodnionych 

dostępnych form porozumiewania się na odległość. 

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem 

sprzętu z działającą kamerą i mikrofonem. 

7. Egzamin w formie pisemnej polega na przesłaniu do ucznia o określonej godzinie na platformę 

Teams (lub na wskazany adres mailowy) przez przewodniczącego komisji zadań do wykonania. 

Czas na wykonanie zadania określa nauczyciel przygotowujący zadania.  

8. Uczeń po wykonaniu zadania, nie później niż o godzinie wyznaczonej przez nauczyciela, 

odsyła odpowiedzi poprzez platformę Teams lub na wskazany adres zwrotny.  

9. Egzamin w formie ustnej polega na nawiązaniu z uczniem przez komisję łączności audio-video 

za pomocą aplikacji Teams, w przypadku trudności technicznych – przez telefon. Godzinę 

nawiązania połączenia ustala przewodniczący komisji w uzgodnieniu z rodzicami.  

 

10. Wymaga się, aby zadanie pisemne na egzaminie klasyfikacyjnym z plastyki, muzyki, techniki, 

informatyki i wychowania fizycznego dotyczyło wykonania zadań praktycznych. W czasie 

egzaminu ustnego, uczeń otrzymuje co najmniej jedno pytanie dotyczące omówienia zadania 

praktycznego. 

11. Dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą, nie przeprowadza się egzaminów 

klasyfikacyjnych z: 

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego 

oraz 

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

12. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 1, oraz egzamin klasyfikacyjny ucznia 

realizującego indywidualny tok nauki przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

13. Egzamin klasyfikacyjny, dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą oraz dla 

ucznia przechodzącego z innej szkoły przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

https://sip.lex.pl/#/document/18558680?unitId=art(37)ust(4)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18558680?unitId=art(115)ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18558680?unitId=art(164)ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18558680?unitId=art(164)ust(4)&cm=DOCUMENT
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1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten 

egzamin. 

14. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem spełniającym obowiązek szkolny poza szkołą oraz 

uczniem przychodzącym z innej szkoły oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, 

z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia. 

15. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice 

ucznia. 

16. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w spotkaniu biorą udział obaj członkowie komisji. 

17. Komisja sprawdza prace pisemne i ustala ocenę z egzaminu w terminie nie później niż w ciągu 

2 dni roboczych od dnia egzaminu. Komisja, po przeprowadzeniu dyskusji, podejmuje decyzję 

dotyczącą ustalenia oceny klasyfikacyjnej. 

18. Informację o ustalonej ocenie przewodniczący komisji przekazuje niezwłocznie uczniowi 

i rodzicom poprzez dziennik elektroniczny lub za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicami, 

dostępnych form porozumiewania się na odległość. 

19. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin; 

3) termin egzaminu; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

20 Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 3g. 

Egzamin poprawkowy 

1. Egzamin poprawkowy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

przeprowadza się w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły i informuje 

ucznia przez dziennik elektroniczny nie później niż do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

2. Uczeń najpóźniej w dniu zakończenia zajęć dydaktycznych otrzymuje od wychowawcy zakres 

treści programowych, których będzie dotyczył egzamin poprawkowy oraz informację 

o sposobie przeprowadzenia egzaminu  

3. Dzień i godzinę egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor i informuje poprzez dziennik 

elektroniczny lub za pomocą innych, uzgodnionych dostępnych form porozumiewania się na 

odległość ucznia i rodziców o tym egzaminie. 
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4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wykorzystaniem sprzętu 

z działającą kamerą i mikrofonem. 

5. Egzamin w formie pisemnej polega na przesłaniu do ucznia o określonej godzinie na platformę 

Teams (lub na wskazany adres mailowy) przez przewodniczącego komisji zadań do wykonania. 

Czas na wykonanie zadania określa nauczyciel przygotowujący zadania.  

6. Uczeń po wykonaniu zadania, nie później niż o godzinie wyznaczonej przez nauczyciela, 

odsyła odpowiedzi poprzez platformę Teams lub na wskazany adres zwrotny.  

7. Egzamin w formie ustnej polega na nawiązaniu przez komisję łączności audio-video  

z uczniem za pomocą aplikacji Teams, w przypadku trudności technicznych – przez telefon. 

Godzinę nawiązania połączenia ustala przewodniczący komisji w uzgodnieniu z rodzicami.  

8. Wymaga się, aby zadanie pisemne na egzaminie poprawkowym z plastyki, muzyki, techniki, 

informatyki i wychowania fizycznego dotyczyło wykonania zadań praktycznych. W czasie 

egzaminu ustnego, uczeń otrzymuje co najmniej jedno pytanie dotyczące omówienia zadania 

praktycznego. 

9. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako  

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń otrzymał ocenę  

niedostateczną; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

10. Komisja sprawdza prace pisemne i ustala ocenę z egzaminu w terminie nie później niż w ciągu 

2 dni roboczych od dnia egzaminu. Informację o ustalonej ocenie przekazuje niezwłocznie 

uczniowi i rodzicom przewodniczący komisji poprzez dziennik elektroniczny lub za pomocą 

innych, uzgodnionych z rodzicami, dostępnych form porozumiewania się na odległość. 

11. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej członków.  

12. Komisja, po przeprowadzeniu dyskusji, podejmuje decyzję dotyczącą ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby 

głosów głos decydujący należy do przewodniczącego komisji. 

13. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu; 

4) imię i nazwisko ucznia; 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

14. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

§ 3h. 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności 
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1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w przypadku złożenia zastrzeżeń do rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, zwany dalej sprawdzianem, przeprowadza się w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania szkoły, w terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. 

2. Dzień i godzinę sprawdzianu ustala z uczniem i rodzicami dyrektor w terminie nie później niż 

5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, i informuje poprzez dziennik elektroniczny lub za pomocą 

innych, uzgodnionych dostępnych form porozumiewania się na odległość ucznia i rodziców 

oraz członków komisji o tym egzaminie. 

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej 

z wykorzystaniem sprzętu z działającą kamerą i mikrofonem. 

4. Sprawdzian w formie pisemnej polega na przesłaniu o określonej godzinie na platformę Teams 

(lub na wskazany adres mailowy) ) przez przewodniczącego komisji zadań do wykonania . Czas 

na wykonanie zadania określa nauczyciel przygotowujący zadania.  

5. Uczeń po wykonaniu zadania, nie później niż o godzinie wyznaczonej przez nauczyciela, 

odsyła odpowiedzi poprzez platformę Teams lub na wskazany adres zwrotny.  

6. Sprawdzian w formie ustnej polega na nawiązaniu przez komisję łączności audio-video 

z uczniem za pomocą aplikacji Teams, w przypadku trudności technicznych – przez telefon. 

Godzinę nawiązania połączenia ustala przewodniczący komisji w uzgodnieniu z rodzicami.  

7. Wymaga się, aby zadanie pisemne na sprawdzianie z plastyki, muzyki, techniki, informatyki 

i wychowania fizycznego dotyczyło wykonania zadań praktycznych. W czasie egzaminu 

ustnego, uczeń otrzymuje co najmniej jedno pytanie dotyczące omówienia zadania 

praktycznego. 

8. Sprawdzian przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

9. Komisja sprawdza prace pisemne i ustala ocenę z przedmiotu w terminie nie później niż 

w ciągu 2 dni roboczych od dnia egzaminu. Ustalona przez komisję, roczna ocena 

klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez 

komisję jest ostateczna. Informację o ustalonej ocenie przekazuje niezwłocznie uczniowi 

i rodzicom przewodniczący komisji poprzez dziennik elektroniczny lub za pomocą innych, 

uzgodnionych z rodzicami, dostępnych form porozumiewania się na odległość. 

10. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej członków.  

11. Komisja, podejmuje decyzję dotyczącą ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z danego 

przedmiotu zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby 

głosów głos decydujący należy do przewodniczącego komisji. 

12. Ze sprawdzianu sporządza się protokół, zawierający: 

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin egzaminu; 

4) imię i nazwisko ucznia; 



 Załącznik do Uchwały nr 19/2020/21 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej  
   im Józefa Wybickiego w Czerwonaku z dnia 28 października 2020 r. 

 

5) zadania egzaminacyjne; 

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

13. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

§ 3i. 

Warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku 

wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny 

 

1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje 

komisję, która pracując za pomocą środków komunikowania się na odległość ustala ponownie 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

2. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 1, roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie 

może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

3. W skład komisji, o której mowa w pkt. 1 wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako 

przewodniczący komisji; 

2) wychowawca oddziału; 

3) 2 nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w danym oddziale; 

4) pedagog szkolny; 

5) psycholog szkolny; 

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego. 

4. Przewodniczący ustala termin i sposób komunikowania komisji w czasie rozstrzygania 

zastrzeżeń z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość, o czym powiadamia 

elektronicznie pozostałych członków komisji oraz ucznia i jego rodziców, nie później niż na 

2 dni przed terminem spotkania on-line.  

5. Spotkanie komisji on-line odbywa się nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia 

wpłynięcia zastrzeżeń. Informację o ustalonej ocenie przekazuje niezwłocznie rodzicom 

przewodniczący komisji poprzez dziennik elektroniczny lub za pomocą innych, uzgodnionych 

z rodzicami, dostępnych form porozumiewania się na odległość. 

6. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej członków. 

7. Komisja, po przeprowadzeniu dyskusji, podejmuje decyzję dotyczącą ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku 

równej liczby głosów głos decydujący należy do przewodniczącego komisji. 

8. Z pracy komisji sporządza się protokół, zawierający: 

1) dane ucznia, co do oceny którego wniesiono zastrzeżenia; 

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 

3) termin spotkania on-line komisji; 

4) wynik głosowania; 

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 
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9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

 

 


