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ANEKS NR 1 do WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA UCZNIA  
 

Podstawa prawna 

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. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

 

WEWNĄTRZKOLNE ZASADY OCENIANNIA – NAUCZANIE ZDALNE 

ZASADY OGÓLNE  

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy. 

2. Wewnątrzszkolne Zasady 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. 

3. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte są w 

aneksach do kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów. 

4. Ocenie podlega wiedza i umiejętności zdobyte podczas nauczania zdalnego z zakresu 

materiału przesyłanego uczniom z danego  przedmiotu. 

5. Jeśli uczeń nie ma dostępu do zasobów dydaktycznych przesyłanych drogą elektroniczną,  

jego rodzic/prawny opiekun informuje o tym wychowawcę, który wraz z dyrektorem 

ustala sposób przekazania uczniowie potrzebnych materiałów. 

6. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w statucie 

Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu z dostosowaniem do 

zaleceń wynikających z nauki zdalnej.  

7. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele SKUTECZNIE informują 

rodziców/prawnych opiekunów w terminie wynikającym z harmonogramu pracy 

szkoły poprzez kontakt telefoniczny, przesyłają informacje listem tradycyjnym, 

pocztą elektroniczną miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 

 

SPOSOBY REALIZAOWANIA KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ   

1. Nauczanie zdalne może być realizowane z wykorzystaniem materiałów w postaci elektronicznej 

np: 

a) dostępnych na stronach MEN, w tym na zintegrowanej platformie edukacyjniej 

https://epodręczniki.pl/ 

b) stronach CKE www.cke.gov.pl  i OKE  
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c) materiałów prezentowanych w programach i na stronach internetowych publicznej telewizji 

i radia 

d) komunikatorów, grup społecznościowych oraz  platform edukacyjnych 

e) innych materiałów wskazanych przez nauczyciela, lub w inny sposób określony przez 

nauczyciela 

5.    Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu    

       zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia. 

 

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLENEGO ZDALNEGO OCENIANIA UCZNIÓW 

1. W zależności od specyfiki zajęć edukacyjnych kontrola osiągnięć uczniów może odbywać 

się w formie: 

a. ustnej (połączenie bezpośrednie online z nauczycielem), 

b. pisemnej (np.: sprawdziany, kartkówki), 

c. praktycznej (karty pracy, prace samodzielne uczniów) 

2. W trakcie nauki zdalnej uczniowie mogą otrzymywać oceny: 

a. bieżące; 

b. klasyfikacyjne: 

 roczne, 

 końcowe. 

3. Nauczyciele mogą przeprowadzać kartkówki, sprawdziany, testy online w klasach.  Nie  

jest to forma obowiązkowa. 

4. Po każdym zrealizowanym dziale programowym może być przeprowadzany 

sprawdzian/test lub podsumowanie w formie karty pracy. 

5. Sprawdziany/testy obejmujące szerszy zakres materiału nauczania (więcej niż pięć 

jednostek lekcyjnych) powinny być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i 

poprzedzone lekcją powtórzeniową, a data sprawdzianu przekazana do wiadomości 

uczniów i ich rodziców 

6. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych. Uczeń/Rodzic ma prawo 

do informacji dotyczącej otrzymanej oceny oraz  wglądu do  ocenionych 

sprawdzianów/kart pracy/testów. O osiągnięciach i postępach ucznia rodzice/prawni 

opiekunowie będą informowani za  pomocą komunikatora Messenger, e-mailowo bądź 

telefonicznie (na bieżąco). 

7. Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia, przekazywanie uczniowi 

informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających mu w uczeniu się, przez 

wskazanie, co wymaga poprawy, jak należy to poprawić i dalej się uczyć.  
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8. Wszelkie formy oceniania muszą zapewnić uczniowi otrzymanie informacji zwrotnej na 

temat wyników jego uczenia się oraz aktywizować jego rozwój, wskazując mu kierunek 

poprawy. 

9. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę.  

10. Uczeń ma prawo do poprawy oceny z pracy online w czasie  i trybie uzgodnionym z 

nauczycielem. Każda ocena uzyskana w trybie poprawy jest dopisywana do oceny 

poprawianej. 

11. Na posiedzeniu klasyfikacyjnym wychowawcy przedstawiają nie tylko wskaźniki 

ilościowe poziomu osiągnięć uczniów i ich zachowań, ale dokonują wnikliwej analizy 

przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów. 

12. Oceny do arkusza ocen ucznia wpisuje wychowawca klasy. 

 

OBOWIAZKI NAUCZYCIELA  

1. Nauczyciel dostosowuje formy i metody pracy zgodnie do potrzeb edukacyjnych 

wynikających z niepełnosprawności, uwzględniając zalecenia wynikające z opinii i 

orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych, IPET-ów.  

2. W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

oraz niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim, nauczyciele zostają 

zobowiązani do informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach 

ich realizacji w celu wsparcia dziecka/ucznia/uczestnika zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych.  

3. Nauczyciele realizują zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze oraz  zajęcia z zakresu  

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, stanowiąc wsparcie dla rodzica w realizacji zadań. 

4. Nauczyciel pozostaje w stałym kontakcie z rodzicami ucznia/uczniami /wychowawcami. 

Na bieżąco udostępnia materiały do pracy zdalnej wykorzystując ustalone formy kontaktu 

( platformy edukacyjne lub/i inne narzędzia internetowe tj. grupa Messenger, grupa 

Facebook, klasowe konto poczty elektronicznej dostępne dla każdego ucznia, 

rodzica/opiekuna prawnego, nauczyciela uczącego w danej klasie. 

5.  Nauczyciel udostępniając zadania, określa terminy, warunki i formy zaliczenia. Tam, 

gdzie ma to zastosowanie, zaznacza, które treści/zasoby nie są obligatoryjne i mają na celu 

poszerzenie lub utrwalenie wiadomości.  

6. Wykonane zadania uczniowie przekazują w uzgodnionej z nauczycielem formie i 

terminie. Dopuszczane formy to: skany, zdjęcia, pliki, filmy ( w przypadku wykonywania 

zadań praktycznych),  materiały wysyłane w różnych ustalonych formatach. Zaliczenie 

danej partii materiału odbywać się będzie w formie ustalonej z nauczycielem.  

mailto:sekretariat@zss.zawiercie.powiat.pl
http://www.zsips-zawiercie.edu.pl/


 

Zespół Szkół Specjalnych 

im. Marii Grzegorzewskiej 

w Zawierciu 

                                      ul. M. Rataja 29 a , 42-400 Zawiercie 

 

 

 

 

tel/ fax: (032) 67 215 17                       e-mail: sekretariat@zss.zawiercie.powiat.pl                        www.zsips-zawiercie.edu.pl 

7. Ocenie mogą podlegać zadania wykonywane przez ucznia oraz zadania dodatkowe/ 

projekty dla chętnych po uprzednim ustaleniu między uczniem i nauczycielem zasad i 

form oraz aktywność ucznia.  

8. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny pozostają zgodne z zapisami w Statucie 

Szkoły, z wykluczeniem indywidulanych wskazań ustalonych wg bieżących potrzeb.   
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