
Załącznik 3a Statutu Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi 
 w Bytomiu (tekst jednolity, 17 listopada 2017r.) 

 

Aneks do wewnątrzszkolnego oceniania obowiązujący  w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa. 

(obowiązuje od 25.03.2020 do odwołania) 

 

1. W okresie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zagrożeniem bezpieczeństwa zajęcia edukacyjne realizuje się z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość. Zajęcia oparte na  metodach i technikach  kształcenia na 

odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem: 

a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez 

MEN pod adresem www.epodreczniki.pl; 

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych 

temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych; 

c) komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, 

dziennika elektronicznego, platformy Google Classroom; 

d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela. 

 

2. Nauczyciele uwzględniają w pracy zdalnej różne potrzeby edukacyjne uczniów w tym 

wynikające z niepełnosprawności. 

a. Nauczyciele powinni korzystać ze wsparcia nauczycieli wspomagających przy doborze 

treści dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

b. Uczniowie oraz rodzice uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym mają możliwość 

uzyskania wsparcia od nauczyciela wspomagającego przy realizacji zadanych treści. 

 

3. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia uczniom (na miarę możliwości) odpowiednich 

warunków do nauczania zdalnego oraz motywowania i wspierania dziecka w systematycznym 

uczeniu się.  

 

4. Wychowawcy monitorują zdalne nauczanie sprawdzając korzystanie uczniów z nauki zdalnej 

np. odbieranie zadań do nauki umieszczonych w dzienniku elektronicznym.  

 

5. Potwierdzenie obecności ucznia na zajęciach zdalnych odbywa się poprzez: 

 

a. zgłoszenie ustne , 

b. zgłoszenie pisemne na czacie, 

c. zgłoszenie pisemne poprzez dziennik elektroniczny Librus. 

 

6. Nauczyciele oceniają prace uczniów wykonane w zakresie nauczania online. Uczniowie winni 

przekazywać wykonane zadania nauczycielowi uczącemu w formie skanów, zdjęć prac, 

wypełnionych plików tekstowych.  

a. Prace, które podlegają ocenie uczniowie wykonują samodzielnie. 

b. Przekazanie prac następuje w formie ustalonej z nauczycielem prowadzącym. 



c. W przypadku prac pisemnych napisanych w programie tekstowym (np. MS Word) nie 

będzie oceniana ortografia i interpunkcja. 

7. Określenie minimalnej liczby ocen zawarte w § 65 pkt 12 nie mają zastosowania w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa. 

W czasie edukacji zdalnej nauczyciel przedmiotu podejmuje ostateczna decyzję o ilości ocen 

cząstkowych. 

8. Dokonując oceny z zachowania bierze się pod uwagę samoocenę ucznia, ocenę nauczycieli 

z poszczególnych przedmiotów uczących w klasie oraz ocenę z zachowania z pierwszego semestru. 

Ostateczną ocenę ustanawia nauczyciel wychowawca klasy, który uwzględnia indywidualną sytuację 

i możliwości ucznia. 

9. Dopuszcza się zdalną klasyfikację i promowanie uczniów  w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty. 

10. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty na miesiąc przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawcy klas informują rodziców 

o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania poprzez 

wiadomość tekstową w dzienniku elektronicznym Librus. 

 

 

 


