
Boguchwała, 02.04.2020 r. 

Zarządzenie Nr 08/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale                                

z dnia  02.04.2020r. 

 

Działając na podstawie §1 ust.4 Rozporządzenia MEN 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 2020 r. poz. 493 ze zm. w 2020 r. poz. 530, poz. 564) 

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka 

w Boguchwale  

 
zarządzam co następuje: 

§1 

Ustala się Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania na czas zdalnej nauki/ kształcenia na odległość. 

§2 

Podstawową zasadą jest sumienne wywiązywanie się ucznia z obowiązku nauki, 
odpowiedzialność za zdobywanie wiedzy w okresie pracy zdalnej /kształcenia na odległość.  

§3 

Obowiązkiem ucznia z klas I-VIII jest codzienny udział w zajęciach on-line prowadzonych przez 
nauczycieli zgodnie z cotygodniowym harmonogramem przesyłanym do wiadomości uczniów 
i ich rodziców przez wychowawców klas.  

§4 

Obowiązkiem ucznia z klas I-VIII jest odczytywanie komunikatów kierowanych przez 
nauczycieli z wykorzystaniem platformy do edukacji zdalnej Microsoft 365 Teams, dziennika 
elektronicznego „Librus” oraz komunikatów kierowanych poprzez e-maile bądź w razie 
czasowych problemów technicznych poprzez ustalone narzędzie on-line (w tym komunikator 
internetowy) lub kontakt telefoniczny.  

§5 

1. Wychowawcy klas I-III w porozumieniu z uczniami i ich rodzicami/opiekunami ustalają 

zasady wzajemnej komunikacji i nauki zdalnej z uwzględnieniem działań wymienionych       

w §3 i §4  

 

2. Uczniowie z klas I-III podlegają ocenie wychowawcy. 

 

 



 

§6 

Zdalna nauka , przesyłanie wiadomości , zadań i poleceń dla ucznia polega na codziennym 
wykorzystywaniu narzędzi on-line wymienionych w §4 zgodnie z cotygodniowym 
harmonogramem. 

§7 

1. Nauka zdalna oparta na zadaniach i poleceniach przekazywanych przez nauczyciela,                 
a wykonywanych przez ucznia podlega ocenianiu.  

2. Skala ocen na czas nauki zdalnej nie ulega zmianie.  

3. Waga dla wszystkich kategorii ocen w ramach nauki zdalnej wynosi 1. 

4. Nauczyciele oceniają uczniów wykorzystując następujące kategorie ocen określone           
w dzienniku elektronicznym „Librus” na czas nauki zdalnej :  

1) NZ - aktywność  
2) NZ - kartkówka  
3) NZ - odpowiedź ustna  
4) NZ – sprawdzian 
5) NZ – test  
6) NZ - zadanie domowe  
7) NZ - zadanie lekcyjne 

 
5. Każda kategoria ocen na czas nauki zdalnej może być dodatkowo opisywana przez 

nauczyciela z wykorzystaniem pola „komentarz”  

6. Termin odsyłania prac/aktywności zdalnej (domowej) przez ucznia – do dnia następnego 
lub w terminie podanym przez nauczyciela przedmiotu. Zasady egzekwowania domowej 
pracy zdalnej pozostają zgodne z zapisami Przedmiotowego Systemu Oceniania. 

7. Osobno nauczyciel ustala termin odsyłania prac dla uczniów z opiniami bądź 
orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

8. Nauczyciel realizuje indywidualizację nauczania poprzez dostosowywanie trudności 
zadań pracy zdalnej dla uczniów z opiniami / orzeczeniami poradni.  

9. Zaleca się aby przy 1-2 godzinach przedmiotu w harmonogramie tygodniowym – ocenie 
podlegała 1 kategoria w tygodniu (nie dotyczy : NZ – aktywności i NZ – zadania 
domowego) . W przypadku większej liczby godzin przedmiotu w harmonogramie 
tygodniowym zaleca się aby ocenie podlegało od 0-3 kategorii w tygodniu (nie dotyczy: 
NZ – aktywności i NZ – zadania domowego) .  

10. Oceny otrzymane podczas nauki zdalnej będą brane pod uwagę przy ustalaniu oceny 
śródrocznej i rocznej. 



11. W systemie oceniania nauki zdalnej promowana jest rzetelna, samodzielna i 
systematyczna praca ucznia.  

§8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.04.2020r. 

 

Zalecenie Dyrektora Szkoły : W tym szczególnym czasie oceny w ramach nauki zdalnej mają 
mieć przede wszystkim charakter motywujący, mają wspierać ucznia i zachęcać go do 
działania. Wiemy jak trudno jest uczniom, rodzicom i nauczycielom pracować w nowym 
systemie. W razie powtarzających się trudności z opanowaniem materiału przez ucznia nie 
wynikających z lenistwa czy lekceważenia obowiązków; rekomenduję rezygnację z 
wystawiania ocen negatywnych na rzecz indywidualizacji pracy i wspierania motywacyjnego 
ucznia. 

 

/-/ Bartłomiej Wisz  

Dyrektor szkoły  

 
 
 
 
 
 
 


