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Wewnątrzszkolny System Oceniania – nauczanie zdalne 

 
 Zgodnie z Rozporządzeniem 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 oraz  

na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1148, z późn. zm.) od 25 marca szkoła zobowiązana jest prowadzić kształcenie na odległość                   

oraz ma możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów w związku z kształceniem na odległość. 

Równocześnie, nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich 

wiedzy i umiejętności. Kształcenie na odległość nie zwalnia uczniów z obowiązku nauki. 

 

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania w nauczaniu zdalnym ma charakter przejściowy. 

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość wprowadza się                     

w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów 

edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa 

do kontynuowania. 

Ocenianie bieżące 

1. W celu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów nauczyciele mogą wykorzystywać platformy 

edukacyjne umożliwiające ocenianie zdalne.  

2. Nauczyciele monitorują postęp uczniów poprzez uzyskiwanie od nich informacji zwrotnej                    

po wykonanych zadaniach poprzez wiadomość w e-dzienniku, na ustalony przez nauczyciela 

adres e-mailowy lub rozmowę z uczniem, z wykorzystaniem aplikacji umożliwiających 

połączenie audio, audiowideo lub aplikacji umożliwiającej rozmowę. 

3. Jeśli uczeń ma problem z dostępem do komputera lub Internetu, jego rodzic/prawny opiekun 

informuje o tym wychowawcę, który wraz z dyrektorem ustala sposób przekazania uczniowi 

potrzebnych materiałów. 

4. Nauczyciel przekazuje uczniom i rodzicom poprzez dziennik informacje, za co uczeń będzie 

oceniany. 

5. Podczas pracy na odległość, każdy nauczyciel ma prawo oceniać ucznia z zadawanych prac                        

i sprawdzać jego wiedzę w postaci odpowiedzi ustnej, kartkówki, sprawdzianu, testu, karty 

pracy czy internetowego quizu, wypracowania, prac plastycznych, zadań matematycznych itp., 

z poleceniem odesłania efektu pracy, drogą ustaloną z nauczycielem (np. zdjęcia pracy, skan 

karty pracy, zrzut ekranu itp.). 

6. Za wykonane prace uczniowie otrzymują oceny zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem 

oceniania, według wagi przyjętej przez zespół przedmiotowy, ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na motywujący charakter oceniania,  

7. Każdy sprawdzian oraz kartkówka muszą być odnotowane w dzienniku z odpowiednim 

wyprzedzeniem (zgodnie ze statutem), żeby umożliwić każdemu uczniowi zorganizowanie 

dostępu do komputera i Internetu w wyznaczonym czasie. 

8. Liczba kartkówek i sprawdzianów w danym dniu musi być zgodna ze statutem.  
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9. Uczeń ma prawo: 

1) poprawić bieżącą ocenę w czasie i w sposób uzgodniony z nauczycielem danego   

przedmiotu, 

2) zgłosić nieprzygotowanie zgodnie z obowiązującym przedmiotowym systemem oceniania. 

10. Obowiązkiem ucznia jest: 

1) systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych i zapowiedzianych form 

sprawdzania wiedzy, 

2) przesyłanie drogą elektroniczną odrobionych prac domowych, a jeśli nie ma możliwości 

skorzystania z Internetu, w inny, ustalony z nauczycielem sposób, 

3) jeśli uczeń nie przekaże nauczycielowi zadanej pracy w wyznaczonym terminie i nie 

będzie znana uzasadniona przyczyna jej niewykonania, nauczyciel wpisuje w dzienniku 

"bz". Jeśli w ciągu następnych 7 dni kalendarzowych uczeń nadal nie uzupełni braku, 

otrzymuje ocenę niedostateczną, 

4) uczeń nieobecny podczas sprawdzianu czy zapowiedzianej kartkówki, zobowiązany jest                  

do kontaktu z nauczycielem i ustalenia nowego terminu lub innej formy zaliczenia                      

(w sytuacji, jeśli nie ma możliwości zaliczenia w proponowanej przez nauczyciela formie). 

5) uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek uzupełnić zeszyt i ćwiczenia oraz zaliczyć formy 

sprawdzające w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

 

Klasyfikowanie i promowanie 

1. Klasyfikowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w statucie szkoły. 

2. Przy wystawieniu rocznej oceny celującej z zajęć edukacyjnych, nie bierze sie pod uwagę 

przepisu zawartego w § 70 ust. 2 pkt. 1c o brzmieniu: " stopień (ocenę) celujący otrzymuje 

uczeń, który osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach 

sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu rejonowym, wojewódzkim albo 

krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.  

3. O zagrożeniu otrzymania przez ucznia rocznej oceny niedostatecznej z zajęć edukacyjnych 

oraz rocznej oceny nagannej z zachowania, nauczyciele informują rodziców/prawnych 

opiekunów poprzez dziennik elektroniczny, w terminie zgodnym z zapisem w statucie. 

Potwierdzenie otrzymania informacji rodzic/prawny opiekun przekazuje wychowawcy również 

drogą elektroniczną. W razie braku potwierdzenia, informacja o zagrożeniu wysyłana jest 

listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru 

4. O przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej ocenie                                 

z zachowania, uczeń i jego rodzice/opiekunowie prawni są informowani poprzez dziennik 

elektroniczny, zgodnie z zapisem w statucie. 

5. Na trzy dni robocze przed klasyfikacją ostateczne roczne oceny z zajęć edukacyjnych                         

i z zachowania są wpisane do dziennika elektronicznego. W szczególnych przypadkach termin 

ten może ulec zmianie.  
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6. Roczną ocenę zachowania ucznia wystawia wychowawca klasy i jest ona ostateczna                         

na podstawie: 

1) uzyskanej liczby punktów przyznawanych za uwagi pozytywne i negatywne, odnotowane   

w dzienniku elektronicznym; 

2) samooceny ucznia; 

3) oceny wystawionej przez zespół nauczycielski i pracowników szkoły; bierze się pod 

uwagę przede wszystkim pracę ucznia na poszczególnych lekcjach podczas zdalnego 

nauczania (terminowość oddawania prac, aktywność, systematyczność pracy itp.). 
 

7. Szczegóły obliczania ostatecznej oceny zachowania: 

1) liczba punktów przyznawanych za uwagi pozytywne i negatywne - jest to liczba punktów 

otrzymanych w I półroczu oraz punkty uzyskane za wykonane działania w II półroczu;            

za II półrocze nie dodaje się dodatkowych 100 punktów na start; liczbę punktów 

wychowawca przelicza na ocenę wg progów zapisanych w statucie szkoły;  stanowi ona 

0,5 rocznej oceny zachowania ucznia, 

2) samoocena ucznia - oblicza się średnią arytmetyczną samooceny za I i II półrocze, która 

stanowi 0,1 rocznej oceny zachowania, 

3) ocena wystawiona przez nauczycieli uczących w danej klasie, w tym nauczycieli 

wspomagających i wychowawcy - oblicza się średnią arytmetyczną ocen za I i II półrocze, 

która stanowi 0,4 rocznej oceny zachowania ucznia, 

4) sumaryczne przeliczenie oceny zachowania dokonuje wychowawca klasy, wg wzoru: 0,5 

(ocena wynikająca z uzyskanych punktów) + 0,1 (samoocena ucznia) + 0,4 (ocena 

zespołu nauczycieli, 

5) ostateczną ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca według progów zapisanych                 

w statucie szkoły. 
 

8. Promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w statucie szkoły. 

 

 


