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WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE 

CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W 

ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19 

I. 

Sposób monitorowania postępów uczniów  

1. Postępy uczniów będą monitorowane poprzez obserwacje aktywności uczniów w 

czasie spotkań on-line oraz udzielanie ustnej lub pisemnej informacji zwrotnej 

(komentarza) do: 

1) odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów 

telefonicznych, 

2) wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym, 

3) wypowiedzi uczniów w czasie video-konferencji i innych form komunikowania 

się on-line, 

4) zadań i prac przesłanych do nauczyciela droga elektroniczną. 

II. 

Sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów 

1. Weryfikacja wiedzy i umiejętności będzie odbywała poprzez ocenianie: 

1) odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line lub w trakcie rozmów 

telefonicznych, 

2) wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym, 

3) wypowiedzi uczniów w czasie video-konferencji i innych form komunikowania 

się on-line, 

4) wykonywanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych 

mailem lub inną droga elektroniczną, 

5) testy on-line udostępnione na platformie Office 365. 

2. Kryteria ocen, sposób ich ustalania oraz sposób uzasadnienia ocen określa Statut 

Szkoły. Szczególnie w okresie zdalnego nauczania, ocena będzie uwzględniała pilność, 

terminowość, jakość zaangażowania, samodzielność, jak również zdalną pomoc 

kolegom w nauce. 

III. 

Sposób informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także 

uzyskiwanych przez niego ocenach 

1. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce a także 

uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

2. W/w informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z 

rodzicem, dostępnych form porozumiewania się na odległość, w tym w czasie 

ustalonych harmonogramem konsultacji. 
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3. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz 

ocenach na bieżąco w czasie zajęć on-line oraz w trakcie konsultacji wyznaczonych w 

tygodniowym planie godzin zajęć, także droga elektroniczną. 

 

IV. 

Sposób i warunki przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego 

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w sytuacjach określonych w art. 44 k ust. 1 

ustawy o systemie oświaty oraz w § 115 ust 1 i 2 Statutu Szkoły.  

2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor w uzgodnieniu z rodzicami ucznia 

oraz nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne, na wniosek ucznia lub jego 

rodziców, złożony do dyrektora, za pośrednictwem wychowawcy klasy, w terminie 2 

dni od daty otrzymania informacji o ustalonych ocenach.  

3. Egzamin klasyfikacyjny odbywa się nie później niż w przeddzień zakończenia zajęć 

dydaktycznych w tym roku szkolnym. Informacje o ustalonej dacie i godzinie 

egzaminu przekazywane są uczniom, rodzicom i nauczycielom drogą elektroniczną. 

4. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne przygotowuje informacje dotyczące 

zakresu materiału z podstawy programowej obowiązującego na egzamin i przesyła 

drogą elektroniczną uczniowi i jego rodzicom w terminie 2 dni od otrzymania 

informacji o egzaminie. 

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne przygotowuje zadania do wykonania 

przez ucznia i przesyła je do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły najpóźniej na dwa dni 

przed terminem egzaminu. 

6. Dyrektor powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, w skład 

której wchodzą: 

 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący 

komisji; 

 nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia. 

7. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, 

rodzice ucznia. 

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

9. Egzamin ma formę zadań udostępnionych na platformie e-learningowej lub za 

pomocą innego narzędzia zdalnego, które pozwala na potwierdzenie samodzielności 

pracy ucznia lub odbywa się na terenie szkoły przy zapewnieniu właściwych 

warunków bezpieczeństwa. 

10. O formie egzaminu decyduje komisja egzaminacyjna. 

11. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów plastyki, muzyki, techniki, informatyki i 

wychowania fizycznego będzie zawierał pytania dotyczące wykonywania zadań 

praktycznych. 

12. Jeśli z przyczyn szczególnie uzasadnionych uczeń nie może przystąpić do egzaminu w 

ustalonym terminie, rodzice ucznia informują o tym dyrektora drogą elektroniczną. 

13. Dyrektor szkoły ustala dodatkowy termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
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14. Komisja sprawdza prace pisemne i ustala ocenę z egzaminu w terminie nie później niż 

w ciągu 3 dni roboczych od egzaminu. Komisja, po przeprowadzeniu dyskusji, 

podejmuje decyzję dotyczącą ustalenia oceny klasyfikacyjnej zwykłą większością 

głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów głos decydujący 

należy do przewodniczącego komisji. 

15. Informację o ustalonej ocenie przekazuje niezwłocznie uczniowi i rodzicom 

przewodniczący komisji drogą elektroniczną lub za pomocą innych, uzgodnionych z 

rodzicami form porozumiewania się na odległość. 

16. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający: 

 nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin. 

 imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej 

egzamin klasyfikacyjny, 

 termin egzaminu, 

 imię i nazwisko zdającego, 

 ustaloną ocenę klasyfikacyjną, 

 informację o sposobie przeprowadzenia egzaminu ze wskazaniem rodzaju 

komunikatora, za pomocą którego przeprowadzono egzamin oraz zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

17. W przypadku egzaminu przeprowadzanego drogą zdalną protokół przewodniczący 

przesyła drogą elektroniczną do członków komisji. Jeżeli w ciągu 24 godz. nie wniosą 

sprzeciwu, skan protokołu zostaje przesłany drogą elektroniczną z dopiskiem „żaden 

członek nie wniósł sprzeciwu”. Podpisy członków komisji zostaną uzupełnione po 

powrocie do normalnego trybu pracy szkoły. W przypadku przeprowadzania 

egzaminu na terenie szkoły powyższe czynności przeprowadzane są na miejscu. 

18. Do protokołu dołącza się odpowiednio prace pisemne wykonane na miejscu lub 

przesłane drogą elektronicznej oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 

ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

19. Egzaminacyjne prace ucznia wraz z oceną nauczyciela przeprowadzającego egzamin 

stanowią załącznik do arkusza ocen ucznia.  

20. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego z zajęć edukacyjnych ocena jest 

ostateczna i może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. 

 

V. 

Sposób i warunki przeprowadzania egzaminu poprawkowego 

1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w sytuacjach określonych w art. 44 k ust. 1 

ustawy o systemie oświaty oraz w § 115 ust 1 i 2 Statutu Szkoły.  

2. Egzamin poprawkowy z wykorzystaniem metod i technik w kształcenia na odległość 

przeprowadza się w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, w 

ostatnim tygodniu ferii. 

3. Termin egzaminu poprawkowego ustala dyrektor w uzgodnieniu z rodzicami ucznia 

oraz nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne, na wniosek ucznia lub jego 
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rodziców, złożony do dyrektora, za pośrednictwem wychowawcy klasy, w terminie 2 

dni od daty otrzymania informacji o ustalonych ocenach. 

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

 dyrektor szkoły albo wicedyrektor wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

jej przewodniczący, 

 nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń otrzymał ocenę 

niedostateczną, 

 nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel, prowadzący zajęcia edukacyjne, z których uczeń otrzymał ocenę 

niedostateczną, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub 

innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor 

powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje 

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Dyrektor informuje droga elektroniczną lub za pomocą innych, uzgodnionych 

dostępnych form porozumiewania się na odległość, ucznia i rodziców oraz członków 

komisji o terminie i formie egzaminu. 

7. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne przygotowuje informacje dotyczące 

zakresu materiału z podstawy programowej obowiązującego na egzamin i przesyła 

drogą elektroniczną lub za pomocą innych dostępnych form porozumiewania się na 

odległość  uczniowi i jego rodzicom w terminie 5 dni od daty otrzymania informacji o 

egzaminie. 

8. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne przygotowuje zadania do wykonania 

przez ucznia i przesyła je do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły najpóźniej do 10 lipca. 

9. Egzamin ma formę zadań udostępnionych na platformie e-learningowej lub za 

pomocą innego narzędzia zdalnego, które pozwala na potwierdzenie samodzielności 

pracy ucznia lub odbywa się na terenie szkoły przy zapewnieniu właściwych 

warunków bezpieczeństwa. 

10. O formie egzaminu decyduje komisja egzaminacyjna. 

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

techniki, informatyki i wychowania fizycznego dotyczyło wykonania zadań 

praktycznych. 

12. Komisja sprawdza prace egzaminacyjne i ustala ocenę w terminie nie później niż w 

ciągu 3 dni roboczych od dnia egzaminu. Informację o ustalonej ocenie przekazuje 

niezwłocznie uczniowi i rodzicom przewodniczący komisji droga elektroniczną lub za 

pomocą innych, uzgodnionych z rodzicami, dostępnych form porozumiewania się na 

odległość. 

13. Prace komisji są prowadzone, jeśli bierze w nich udział co najmniej 2/3 jej członków. 

14. Komisja po przeprowadzeniu dyskusji, podejmuje decyzję dotyczącą oceny zwykłą 

większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów, głos 

decydujący należy do przewodniczącego komisji. 

15. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający: 

 nazwę zajęć, z których był przeprowadzony egzamin, 

 imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 
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 termin egzaminu, 

 imię i nazwisko ucznia, 

 zadania egzaminacyjne, 

 ustaloną ocenę, 

 informację o sposobie przeprowadzania egzaminu ze wskazaniem rodzaju 

komunikatora za pomocą którego przeprowadzono egzamin oraz zwięzłą 

informację o ustnych wypowiedziach ucznia. 

16. Protokół przewodniczący przesyła drogą elektroniczną do członków komisji, jeżeli w 

ciągu 24 godzin nie wniosą sprzeciwu, zostaje przesłany do dyrektora drogą 

elektroniczną z dopiskiem „żaden członek komisji nie wniósł sprzeciwu”. Podpisy pod 

protokołem zostaną uzupełnione po powrocie szkoły do normalnego trybu działania. 

Jeżeli egzamin jest przeprowadzany w szkole protokół sporządza się na miejscu. 

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

ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 

czynności praktycznych. 

18. Jeśli z przyczyn szczególnie uzasadnionych uczeń nie może przystąpić do egzaminu w 

ustalonym terminie, rodzice ucznia informują o tym dyrektora drogą elektroniczną. 

19. Dyrektor  szkoły ustala dodatkowy termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

20. Egzaminacyjne prace ucznia wraz z oceną nauczyciela przeprowadzającego egzamin 

stanowią załącznik do arkusza ocen ucznia.  

 

VI. 

Sposób i warunki przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności  

1. Złożenie przez ucznia lub jego rodziców do dyrektora szkoły zastrzeżeń do rocznych 

ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych w sytuacjach określonych w art. 44 n ust. 

1 ustawy o systemie oświaty i § 117 ust 1 i 2 Statutu Szkoły, odbywa się w formie 

pisemnej drogą elektroniczną, w terminie dwóch dni od dnia ustalenia tej oceny. 

2. Dyrektor niezwłocznie przeprowadza postępowanie sprawdzające zgodność trybu 

ustalania oceny z obowiązującymi przepisami i udziela pisemnej odpowiedzi drogą 

elektroniczną, składającym zastrzeżenia.  

3. W przypadku stwierdzenia przez dyrektora naruszeń prawa w zakresie dotyczącym 

ustalania oceny z zajęć edukacyjnych, powołuje się komisję do przeprowadzenia w 

formie aplikacji Office 365, sprawdzianu wiadomości w celu ustalenia rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.  

4. Sprawdzian przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

 dyrektor szkoły albo wicedyrektor wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

jej przewodniczący, 

 nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, 

 nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

5. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy 

komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W 
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takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności odbywa się w formie pisemnej i ustnej. 

7. Sprawdzian w  formie pisemnej przeprowadzony może być w szkole, przy 

zapewnieniu warunków bezpieczeństwa, a w szczególnie uzasadnionych sytuacjach 

może być przeprowadzony z wykorzystaniem aplikacji Office 365. O formie 

przeprowadzenia egzaminu decyduje komisja egzaminacyjna. 

8. Sprawdzian w formie ustnej polega na nawiązaniu łączności on-line z uczniem za 

pomocą na platformie TEAMS w aplikacji Office 365. Godzinę nawiązania połączenia 

ustala przewodniczący komisji w uzgodnieniu z rodzicami. Przebieg egzaminu może 

być zarejestrowany. 

9. W celu weryfikacji samodzielnego wykonania zadań pisemnych, w czasie sprawdzianu 

ustnego, uczeń otrzymuje co najmniej jedno pytanie dotyczące przesłanych 

odpowiedzi. 

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

informatyki i wychowania fizycznego dotyczyło wykonania zadań praktycznych. 

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

niż 3 dni robocze od dnia egzaminu. Informację o ustalonej ocenie przekazuje 

niezwłocznie uczniowi i rodzicom przewodniczący komisji drogą elektroniczną lub za 

pomocą innych, uzgodnionych z rodzicami, dostępnych form porozumiewania się na 

odległość. 

12. Prace komisji są prowadzone, jeśli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej 

członków. 

13. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą ustalenia oceny klasyfikacyjnej z danego 

przedmiotu zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej 

liczby głosów, głos decydujący należy do przewodniczącego komisji. 

14. Ze sprawdzianu sporządza się protokół, zawierający: 

 nazwę zajęć, z których był przeprowadzony egzamin, 

 imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

 termin egzaminu, 

 imię i nazwisko ucznia, 

 zadania egzaminacyjne, 

 ustaloną ocenę, 

 informację o sposobie przeprowadzania egzaminu ze wskazaniem rodzaju 

komunikatora za pomocą którego przeprowadzono egzamin oraz zwięzłą 

informację o ustnych wypowiedziach ucznia. 

15. Protokół przewodniczący przesyła drogą elektroniczną do członków komisji, jeżeli w 

ciągu 24 godzin nie wniosą sprzeciwu, zostaje przesłany do dyrektora drogą 

elektroniczną z dopiskiem „żaden członek komisji nie wniósł sprzeciwu”. Podpisy pod 

protokołem zostaną uzupełnione po powrocie szkoły do normalnego trybu działania. 

W przypadku przeprowadzenia egzaminu w szkole, komisja sporządza protokół 

bezpośrednio po egzaminie. 
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16. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia 

czynności praktycznych. 

17. Uzyskana ze sprawdzianu ocena jest roczną oceną klasyfikacyjną.  

18. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia stanowią załącznik do arkusza ocen 

ucznia.  

 

VII. 

Warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku 

wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalania tej oceny 

1. Złożenie przez ucznia lub jego rodziców do dyrektora szkoły zastrzeżeń do rocznej 

oceny zachowania w sytuacjach określonych w art. 44 n ust. 1 ustawy o systemie 

oświaty i § 117 ust 1 i 2 Statutu Szkoły, odbywa się w formie pisemnej drogą 

elektroniczną, w terminie dwóch dni od dnia ustalenia tej oceny.  

2. W przypadku stwierdzenia przez dyrektora naruszeń w trybie ustalania rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania ucznia, do ustalenia ostatecznej oceny zachowania 

powołuje się komisję w składzie:   

 pedagog szkolny jako przewodniczący;  

 wskazany przez dyrektora nauczyciel uczący w danej klasie;  

 wychowawca klasy.  

3. Przewodniczący ustala termin i sposób komunikowania się 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 2 dni przed terminem spotkania on-line. 

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

wpłynięcia zastrzeżeń. 

5. Członkowie komisji dokonują analizy okoliczności zawartych w złożonych 

zastrzeżeniach oraz zgodność z przepisami prawa trybu ustalania danej oceny.  

6. Decyzja komisji jest podejmowana w drodze głosowania zwykłą większością głosów w 

głosowaniu jawnym, w trybie komunikacji ustalonej w szkole.  

7. W sytuacjach spornych decyduje głos przewodniczącego komisji.  

8. O podjętej decyzji przewodniczący zawiadamia dyrektora szkoły, któremu przekazuje 

protokół z ustaleń komisji oraz ucznia i jego rodziców drogą elektroniczną. 

9. Z pracy komisji  sporządza się protokół, zawierający: 

 dane ucznia, co do oceny którego wniesiono zastrzeżenia, 

 imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

 termin spotkania on-line, 

 wynik głosowania, 

 ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. 

10. Protokół załącza się do arkusza ocen ucznia. 

11. Ustalona przez komisję ocena jest roczną oceną klasyfikacyjną zachowania ucznia. 
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VIII. 

Dokumentowanie zadań szkoły – realizacja obowiązku szkolnego 

1. Dokumentowanie realizacji obowiązku szkolnego w czasie realizacji podstawy 

programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość polega na 

monitorowaniu kontaktu ucznia z nauczycielem: 

1) w czasie kształcenia za pomocą metod i technik kształcenia na odległość 

nauczyciel na podstawie aktywności ucznia odznacza jego obecność – czyli 

kontakt z uczniem, w dzienniku elektronicznym, 

2) biorąc pod uwagę możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego lub 

brak dostępu do Internetu warunkach domowych oraz różne warunki 

lokalowe i wielodzietność rodziny, które mogą wpływać na specyfikę nauki 

dziecka w domu – obecność jest zaliczona na podstawie zadania w rozliczeniu 

tygodniowym. 

 

 

Zasady opracowane przez 

dyrektora szkoły 

Krystynę Łęcką 


