
ZARZĄDZENIE nr 17/2019/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 236  z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie 

z dnia 19 maja 2020 r. 

 

w sprawie zasad oceniania w stanie zagrożenia epidemicznego obowiązującego w Szkole 

Podstawowej nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej. 

 
na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego 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) 

 

zarządza się co następuje: 

 

 

§ 1 

 

1. Wprowadza system oceniania w nauczaniu zdalnym na czas trwania zagrożenia 

epidemiologicznego w Szkole Podstawowej nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Ireny Sendlerowej. 

2. Wewnątrzszkolny system oceniania w nauczaniu zdalnym 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 i ma charakter przejściowy. 

3. Ocenie podlega wiedza i umiejętności nabyte podczas zajęć prowadzonych zdalnie 

przekazanych za pomocą materiałów elektronicznych lub papierowych. 

4. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej:  

1) Zadania oraz wszelkie formy sprawdzenia wiedzy w przypadku nauczania zdalnego 

odwołują się raczej do umiejętności korzystania z materiałów źródłowych niż 

korzystania z wyuczonej wiedzy.  

2) Uczeń może otrzymać ocenę w kategoriach: 

a) za aktywność  - za poprawne odesłanie kolejnych zadań; 

b) za prace pisemne przesłane przez uczniów/ rodziców (obowiązkowe i dodatkowe); 

c) za inne formy pracy (obowiązkowe i dodatkowe). 

3) Ocenianiu podlegają:  

a) prace pisemne przesłane przez uczniów/ rodziców w sposób ustalony przez 

nauczyciela; 

b) testy na platformach wybranych przez nauczyciela (jeśli była realizowane ta forma 

pracy zdalnej wg wyboru nauczyciela); 
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c) odpowiedzi ustne on-line poprzez Microsoft Teams lub w inny sposób 

uwzględniający komunikatory społeczne (jeśli była realizowane ta forma pracy 

zdalnej wg wyboru nauczyciela); 

d) projekty, doświadczenia, prezentacje; 

e) aktywność uczniów. 

4) Brak przesłanej pracy lub innej zleconej przez nauczyciela aktywności skutkuje 

wpisaniem do Librusa „bz” z możliwością poprawy.  

5) Uczeń na prawo do dostarczenia zaległych prac do 5 czerwca 2020 r., w sposób ustalony 

z nauczycielem przedmiotu. 

6) Po ustalonym terminie nauczyciel zastępuje „bz” oceną wg własnych kryteriów. 

7) Niewywiązanie się przez ucznia z określonego terminu może skutkować zamianą „bz” 

na ocenę niedostateczną.  

8) O liczbie wpisywanych ocen niedostatecznych zamiast „bz” decyduje nauczyciel. 

5. Uczeń może otrzymać ocenę za aktywność:  

1) 85-100% aktywności ucznia – bardzo dobry,  

2) 66- 84% – dobry,  

3) 31-65% – dostateczny,  

4) 1-30% – dopuszczający.  

5) Brak aktywności nie skutkuje oceną niedostateczną.  

6) Nauczyciel jest zobowiązany uwzględnić wszystkie formy aktywności uczniów wg jego 

możliwości (forma papierowa i elektroniczna). 

6. Nauczyciel może wpisać dowolną liczbę ocen cząstkowych z nauczania zdalnego. 

7. Uczniom zagrożonym oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem wyznacza się termin 

do 5 czerwca 2020 do uzupełnienia braków wg ustaleń z nauczycielem przedmiotu. 

8. Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego są oceniani przez 

nauczyciela przedmiotu w porozumieniu z nauczycielem wspomagającym. 

9. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych podczas nauczania zdalnego do  

5 czerwca 2020 r. – sposób poprawy ustala z nauczycielem przedmiotu. 

10. W edukacji wczesnoszkolnej w okresie zdalnego nauczania obowiązują dotychczasowe 

zasady oceniania; nauczyciel stosuje ocenę opisową zgodnie z wykonaną pracą dziecka. 

 

§ 2 

 

Ocena końcoworoczna 

 

1. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w Statucie 

Szkoły.  
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2. O zagrożeniach oceną niedostateczną wychowawcy informują rodziców/prawnych 

opiekunów w terminie do 22 maja 2020 r. poprzez dziennik elektroniczny.  

3. Potwierdzenie otrzymania informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną, rodzice 

przesyłają wychowawcy w dzienniku elektronicznym Librus. 

4. Oceny przewidywane z danych przedmiotów nauczyciele wystawiają w terminie do  

8 czerwca 2020 r. w dzienniku elektronicznym. 

5. Poinformowanie o ocenie nie jest równoznaczne z wystawieniem oceny klasyfikacyjnej. 

Uczeń może otrzymać wyższą ocenę klasyfikacyjną od przewidywanej. 

6. Roczna ocena klasyfikacyjna nie może być wyższa o dwa stopnie od oceny śródrocznej. 

7. Roczna ocena klasyfikacyjna w wyjątkowych sytuacjach, ustalonych z dyrektorem szkoły,  

może być niższa o dwa stopnie od oceny śródrocznej, ale ostatecznie nie może być oceną 

niedostateczną. 

8. 8 czerwca 2020 r. wychowawcy, poprzez dziennik elektroniczny, informują 

rodziców/prawnych opiekunów o proponowanych ocenach.  

9. Potwierdzenie otrzymania informacji o proponowanych ocenach, rodzice przesyłają 

wychowawcy w dzienniku elektronicznym Librus. 

10. W przypadku odwołania od oceny przewidywanej, wniosku o egzamin klasyfikacyjny, 

poprawkowy lub sprawdzający wiadomości i umiejętności obowiązują następujące 

warunki i sposoby:  

1) Egzamin przeprowadza się na wniosek rodzica/opiekuna prawnego przesłany przez  

e-dziennik, ewentualnie drogą e-mailową na adres szkoły: sp236@edu.um.warszawa.pl.  

2) Dyrektor przez e-dziennik uzgadnia datę i godzinę egzaminu. Tymi samymi kanałami 

potwierdza fakt przyjęcia terminu przez rodziców/opiekuna prawnego ucznia.  

3) Nauczyciel opracowuje i przesyła zagadnienia na egzamin z zakresu obowiązującej 

podstawy programowej danego przedmiotu. Treści dostarcza e-mailem lub przez  

e-dziennik rodzicom/opiekunom prawnym/uczniowi.  

4) Egzamin ma formę pisemną i ustną przy użyciu narzędzi elektronicznych wskazanych 

przez nauczyciela i używanych dotychczas w nauczaniu zdalnym. Uczeń podczas 

egzaminu pozostaje w stałym kontakcie on-line z nauczycielami.  

5) W sytuacjach wyjątkowych (awaria sprzętu u ucznia, brak dostępu do sieci, praca tylko 

z wykorzystaniem smartfona, brak możliwości zapewnienia dziecku warunków do 

przeprowadzenia egzaminu) egzamin może być przeprowadzony na terenie szkoły po 

wcześniejszym ustaleniu wszystkich środków bezpieczeństwa ustalonych przez GIS, 

MZ, MEN.  
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6) W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia 

ucznia, rodzic/prawny opiekun informuje o tym Dyrektora Szkoły, przesyłając skan 

zaświadczenia lekarskiego pod wskazany adres e-mailowy szkoły. W takim wypadku 

uczeń otrzymuje ocenę ustaloną przez nauczyciela.  

7) Z egzaminu przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje i dołącza do arkusza 

ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pracę ucznia (skan, zdjęcie).  

 

§ 3 

 

Ocena z zachowania 

 

1. Klasyfikacyjna ocena zachowania uwzględnia ocenę za I półrocze, pozytywne i negatywne 

wpisy dotyczące zachowania ucznia otrzymane w II półroczu przed ogłoszeniem stanu 

zagrożenia epidemiologicznego oraz punkty uzyskane podczas pracy zdalnej. 

2. Podczas pracy zdalnej uczeń otrzymuje punkty z zachowania w trzech kategoriach: 

1) frekwencja – za frekwencję przyjmujemy odbieranie wiadomości od nauczycieli; za 

100% przyjmujemy, jeśli uczeń w danym miesiącu otworzył wszystkie wiadomości (15 

pkt miesięcznie, wystawia wychowawca po zasięgnięciu informacji u nauczycieli). 

2) zaangażowanie w nauczaniu zdalnym – stosunek do przedmiotu (od 0 do 5 pkt co  

2 tygodnie, ocenia każdy nauczyciel).  

3) terminowość odsyłania prac – (od 0 do10 pkt raz na czas trwania nauczania zdalnego, 

ocenia nauczyciel przedmiotu) 

 

§ 4 

 

Zarządzenie obowiązuje od dnia 19 maja 2020 r.  

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły 

Magdalena Księżopolska 

 


