
ANEKS NR 1  

DO WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA W STATUCIE SZKOŁY 

OBOWIĄZUJĄCY W CZASIE NAUCZANIA ZDALNEGO 

Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 493) 2. Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz.410 z późn.zm.) 

3. Art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.). 

Program nauczania 

Program nauczania może ulec modyfikacji w taki sposób, że część kształcenia przewidzianego do realizacji w klasach 

programowo wyższych może być zrealizowana w roku szkolnym 2020/2021 z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, jeżeli dotychczas nabyte przez uczniów wiedza 

i umiejętności na to pozwalają, a część kształcenia niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik 

lub innego sposobu kształcenia może być zrealizowana w klasach programowo wyższych w następnych latach 

szkolnych. 

Formy kontaktu uczeń – nauczyciel-rodzic/opiekun prawny 

1. Nauczanie zdalne prowadzone jest w formie na żywo przez platformę TEAMS oraz materiałów przesyłanych 

poprzez dziennik elektroniczny – zakładka zadania domowe dla ucznia lub zadania w TEAMS. 

2. Do zadań (sprawdzianów), nad którymi uczeń pracuje nauczyciel podaje instrukcje. 

3. Zadania i sprawdziany wiadomości podlegające ocenie: 

 Nauczyciel podaje uczniom opis zadań i sprawdzianów. 

 Podaje termin i formę ich odesłania. 

 Zadania (sprawdziany) odesłane po terminie, z opóźnieniem tygodniowym mają obniżoną ocenę.  

 W przypadku nie odesłania zadań nauczyciel traktuje je jak brak zadania i wystawia ocenę ndst. 

 Uczeń ma możliwość poprawienia ocen niedostatecznych otrzymanych za zadania (sprawdziany) 

wykonywane w czasie nauczania zdalnego w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po 

uprzednim uzgodnieniu. 

4. Wszystkie oceny uzyskane przez uczniów w czasie trwania nauki zdalnej wpisane zostaną do dziennika 

elektronicznego.  

5. Nauczyciele na bieżąco informują uczniów/rodziców/opiekunów prawnych o postępach w nauce i otrzymanych 

ocenach przez dziennik elektroniczny, wpisując wszystkie oceny uzyskane przez uczniów w czasie trwania nauki 

zdalnej. 

6. W przypadku, gdy uczeń nie realizuje zadań, nauczyciel przedmiotu informuje wychowawcę klasy, rodzica przez 

dziennik elektroniczny. 

7. Zwolnienie ucznia od obowiązku przystąpienia do odrobienia zadania domowego, sprawdzianu wiadomości 

możliwe jest na podstawie przedstawionego zwolnienie lekarskiego lub usprawiedliwienie rodzica przesłane 

przez dziennik elektroniczny - choroba ucznia. 

8. W przypadku problemów technicznych rodzic ma obowiązek powiadomić wychowawcę klasy lub nauczyciela, 

a po rozwiązaniu go uczeń jest zobowiązany do odesłania zaległych prac w terminie uzgodnionym 

z nauczycielem. 

9. Zasady klasyfikacji rocznej nie ulegają zmianie.  


