
Uchwała Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. A. Mickiewicza w Rzeszowie nr 
12/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów  w okresie zdalnego nauczania, zgodna ze Statutem Szkoły, uwzględniająca 
możliwości pracy zdalnej  uczniów klas 1-8.  
 
Podstawa prawna:  

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 20119 poz.1148, z późn. 
zm.)  

•  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 
1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292): 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

• 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 2020 poz. 493) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie 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 poz. 530) 

 

Uchwala się co następuje: 

W Statucie Szkoły Podstawowej Nr 1 z dnia 26.10.2017r w rozdziale 7a Wewnątrzszkolne 
ocenianie dodaje się:  

§ 31e1 

    
Zasady oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy, wprowadza się je w 
celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów 
edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa 
do kontynuowania.  
1. W ocenie pracy zdalnej należy brać pod uwagę głównie terminowość, zaangażowanie i 

samodzielność. Ocena ma mieć charakter motywujący, ma wspierać ucznia i zachęcać 
go do działania. W dzienniku elektronicznym oceny wystawione w okresie zdalnego 
nauczania będą odpowiednio opisane (np. aktywność online lub zd.n.).  

2. Uczniowie, którzy z powodu braku łącza internetowego lub sprzętu niezbędnego do 
korzystania z platformy, otrzymują od nauczycieli polecenia do pracy samodzielnej przez 
e-dziennik lub mailowo. Powinni systematycznie prowadzić zeszyty oraz wykonywać w 
nich zadane ćwiczenia, a te, które mają być ocenione, powinni osobiście lub przez osoby 
dorosłe (w ciągu tygodnia po skończonej pracy) przynieść do sekretariatu szkoły w 
opisanej kopercie lub wysłać listem poleconym.   

3. W przypadku częstej nieobecności ucznia na zajęciach lub trudnościach w odczytaniu i 
terminowym wykonaniu poleconych prac z powodu, np. choroby, kłopotów z łączem 
internetowym bądź innych ważnych powodów, rodzice zobowiązani są do kontaktu z 
wychowawcą lub pedagogiem szkoły, by wspólnie ustalić sposoby i terminy oceny pracy 
ucznia.  

4. W przypadku, kiedy uczeń nie będzie systematycznie wykonywał poleceń do pracy 
zdalnej lub przedstawi pracę wykonaną przez kogoś innego albo skopiowaną z Internetu 
jako własną, jest możliwa komisyjna kontrola stopnia opanowania wiadomości i 
umiejętności w formie odpytania ustnego online w obecności co najmniej 2 nauczycieli, 
ewentualnie w miarę możliwości w formie pisemnej i ustnej w budynku szkoły.  



5. W przypadku, kiedy uczeń nie będzie wykonywał i odsyłał (w wyznaczonym terminie) 
prac zadanych przez nauczyciela do wykonania w domu, otrzyma brak zadania.   

6. Obszary aktywności oceniane na lekcjach online:  
a. różne formy wynikające ze specyfiki zajęć online, które pozwolą sprawdzić, czy uczeń 

zapoznał się ze wskazanym materiałem (systematyczne odczytywanie poleceń i zadań 
do wykonania – potwierdzone zostawieniem ikonki emocji w dniu, w którym polecenie 
jest zadane) i dadzą podstawę do oceny, np. przesyłanie plików z tekstami wypracowań, 
rozwiązanymi zadaniami, nagranymi wypowiedziami, prezentacjami, rozwiązanymi 
quizami, zdjęciami; praca grupowa na platformie, testy, pliki tekstowe, „zrzuty ekranu”;  

b. aktywność na lekcji (udział w dyskusjach online, wypowiedzi na forum, zadawanie pytań i 
szukanie pomocy u nauczycieli w dniach i godzinach ustalonych dyżurów);   

c. przygotowanie uczniów do zajęć;  
d. wyszukiwanie materiałów przydatnych na lekcje online;  
e. prace pisemne – organizowane zgodnie z możliwościami nauki zdalnej, w tym testy 

przygotowane na platformie zdalnego nauczania, zadania odtwórcze i twórcze. Zakres 
materiału i termin przeprowadzenia zgodny jest z tradycyjnym systemem tzn. prace 
obejmujące większy zakres materiału - 1 dział - zapowiedziane z tygodniowym 
wyprzedzeniem, krótkie formy obejmujące tematy 3 ostatnich lekcji mogą być 
przeprowadzone bez zapowiedzi;  

f. wszelkie formy aktywności wskazane przez nauczyciela, w tym notatki, wykonywanie 
zadań w tradycyjnych zeszytach lub w wersji online, wykonywanie zadań, testów 
sprawdzających wiedzę i umiejętności na wskazanych platformach, np. "Matlandia", 
WSiPnet.pl, własna twórczość, referaty, recytacja, prace wytwórcze, projekty, ćwiczenia 
praktyczne wykonywane na lekcjach online;  

g. dokumentowanie pracy własnej ucznia w postaci gromadzenia prac w teczkach, 
wypełnianych ćwiczeń i innych, w celu przedstawienia nauczycielowi efektów nauki po 
powrocie do szkoły.  

7. Poprawa ocen odbywa się zgodnie z dotychczasowymi zasadami.  
8. Kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny pozostają bez zmian.  
9. W końcoworocznej ocenie umiejętności i zachowania ucznia wzięte pod uwagę będą 

jego osiągnięcia w nauce, oceny i zachowanie za I semestr oraz w II semestrze - do dnia 
25 marca, a także późniejsza wszelka aktywność, udział w nauce zdalnej oraz 
przestrzeganie jej zasad.  

10. Rodzice są informowani o postępach ucznia i uzyskanych przez niego ocenach 
poprzez   e-dziennik, podczas wyznaczonych konsultacji z nauczycielem na Office 
365 Teams lub telefonicznie.  

11. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:  
a) systematyczny udział w zajęciach online z danego przedmiotu;  
b) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form kontaktu zdalnego 
nauczania;  
c) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i kart pracy ocen pozytywnych;  
d) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym zdalnych 
konsultacji indywidualnych.  
   
 

 


