
ANEKS DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W MIĘDZYRZECZU 

 

na podstawie 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 

 

1. Przy ocenianiu uczniów nauczyciel kieruje się zasadą równości szans oraz uwzględnia opinie 

 i orzeczenia  poradni psychologiczno - pedagogicznej.  

2. Ocena pełni funkcję motywującą.  

3. W okresie zawieszenia zajęć edukacyjnych w szkołach tj. od 25 marca 2020 r. do odwołania  

częstotliwość oceniania pozostaje w gestii nauczyciela.  

4. Nauczyciel przedmiotu wprowadza w dzienniku dla klas  V- VIII  kategorię ocen „zdalne nauczanie"  

z następującymi wagami dla poszczególnych kategorii podstawowych:  

 zd - praca klasowa   -   4 

 zd - sprawdzian  -   3 

 zd - kartkówka  -   2  

 zd - odpowiedź  -   2 

 zd - aktywność   -   1  

 zd - praca pisemna  -   2 

 zd – zadanie domowe -  1 

w komentarzu do oceny dodając odpowiedni opis.   

Wagi ocena dla kategorii typowych dla przedmiotów takich jak: plastyka, technika, muzyka, 

informatyka, wychowanie fizyczne pozostają bez zmian. W komentarzu do oceny należy zaznaczyć, 

iż jest to nauczanie zdalne. 

5. Nauczyciel wskazuje:  

a) zadania obowiązkowe dla wszystkich i zadania dla chętnych;  

b) termin wykonania zadania  

c) formę odesłania zadań.  

6. Zadania można odsyłać:  

a) w formie załączników do zadania domowego w librusie (zakładka: zadania domowe);   

b) w przypadku testów on-line forma odsyłania prac odbywa się według ustaleń w obrębie danej 

platformy;  

c) w inny uzgodniony  przez nauczyciela sposób.   

7. Nauczyciel na bieżąco monitoruje realizację zadań wykonanych przez ucznia oraz udziela informacji 

zwrotnej.   

8. Jeżeli uczeń nie dostarczy zadania we wskazanym przez nauczyciela terminie, nauczyciel wpisuje 

„bz" . 

a) jeżeli nauczyciel nie otrzyma zadania we wskazanym terminie, wówczas przypomina  

o tym uczniowi (m.in. poprzez wpis w librusie, telefon do rodzica);  



b) w przypadku, gdy uczeń ma możliwość odesłania zadania, a nie odsyła go 

nauczycielowi, otrzymuje ocenę niedostateczną, 

c) w przypadku powrotu do szkoły uczeń ma obowiązek uzupełnić to zadanie lub wykonać 

inne zadanie wskazane przez nauczyciela na lekcji.  

9. Obowiązek nadrobienia dotychczasowych prac, które uczniowie otrzymali przed okresem zdalnego 

nauczania, a do ich nadrobienia jest wymagana fizyczna obecność w szkole,  zostaje zawieszony do 

czasu powrotu do szkoły.   

10. W przypadku uczniów z ograniczonym dostępem do Internetu, nauczyciel proponuje alternatywną 

formę wykonania zadań.  

11. Ocena zachowania ucznia  uwzględnia  jego zaangażowanie w uczestnictwo  

i wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze zdalnego nauczania, zachowanie od początku  

II semestru do 12 marca 2020 r. oraz ocenę    zachowania za I semestr.  

 


