
Uchwała nr 25/19-

20 

 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 93 

im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu 

z dnia 20 kwietnia 2020 r 

w sprawie nowelizacji Statutu SP 93 

- w zakresie zmian  w Wewnątrzszkolnych  Zasadach Oceniania  

w związku z nauczaniem zdalnym  

 

Na podstawie:  

a) Art. 72. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374) 

b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. 2017 poz. 1646) 

c) 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 

 

§ 1 

Rada Pedagogiczna postanawia  uchwalić nowelizację Statutu SP 93 poprzez wprowadzenie 

zmian: 

1.   w § 134 Rozdziału  6 ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA 

UCZNIÓW poprzez wprowadzenie w ust. 1 , pkt 4 literę  d) w brzmieniu:  

 

w  Rozdziale VI   ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW    

dodaje się w  § 129 pkt. 9 o treści  

9. W  sytuacjach  nadzwyczajnych  tj.  w wypadku wprowadzenia w kraju  stanów 

nadzwyczajnych: stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego i stanu wojennego lub  innych 

okoliczności powodujących brak możliwości realizowania zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych i opiekuńczych  na terenie szkoły na podstawie decyzji ministra 

właściwego, szkoła może organizować  nauczanie zdalne, podczas którego uczniowie  

podlegają zasadom oceniania szkolnego. 

a) Uczeń, w ciągu trwania nauki zdalnej podlega systematycznej i obiektywnej ocenie. 

 

b) Nauczyciel na bieżąco monitoruje zaangażowanie ucznia w zdalne kształcenie                                        

i systematyczną pracę, ocenia jego wiadomości i postępy.  

c) Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także 

uzyskanych przez niego ocenach poprzez zapis w dzienniku elektronicznym. 
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d) Nauczyciel wskazuje usystematyzowane partie materiału i umiejętności, które należy 

opanować i których uczniowie są nauczani w formie: lekcji prowadzonych on-line, 

rozmów, dyskusji; zadanych do obejrzenia lub przeczytania materiałów; wspólnej 

pracy nad zagadnieniem, itp. 

e) Nauczyciel może również zadawać uczniowi zadania do samodzielnego zrobienia 

(zarówno w zeszycie, w zeszycie ćwiczeń, w samodzielnie sporządzonych zestawach 

zadań, jak i on-line na platformach) , przeprowadzenia eksperymentu, wykonania 

pracy plastycznej czy technicznej, zestawu ćwiczeń fizycznych, itp. 

f) Nauczyciel każdorazowo określa, co jest przeznaczone do samodzielnej pracy ucznia, 

co będzie podlegało ocenie, ogłasza też datę, do kiedy zadanie domowe ma zostać 

odesłane przez ucznia. 

g) Uczniowi, który wykonał zadanie niepoprawnie, nauczyciel wskazuje błędy, pomaga 

w zrozumieniu materiału (np. wskazując odpowiednie treści w podręczniku, w 

Internecie, przeprowadzając konsultację w wybranej przez siebie formie z uczniem). 

Uczeń wykonuje zadanie ponownie. 

h) Fakt niewykonania w wyznaczonym terminie zadania jest odnotowywany w dzienniku 

jako bz. Uczeń ma możliwość uzupełnienia zadania w ciągu tygodnia. Brak 

uzupełnienia skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej. 

i) Nauczyciel może przeprowadzić sprawdzian lub kartkówkę w formie, która umożliwi 

samodzielną pracę wszystkim uczniom, zostaną one umieszczone na uzgodnionej 

platformie w czasie określonym przez nauczyciela. Sprawdzian musi być 

zapowiedziany zgodnie z WZO. 

j) Ze względu na specyfikę różnych nauczanych w szkole przedmiotów mogą działać 

uściślenia określone w przedmiotowych zasadach oceniania wprowadzone na czas 

nauczania „na odległość”. Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną lub roczną, biorąc 

pod uwagę oceny wcześniej uzyskane w trakcie trwania zajęć w szkole oraz bieżące 

oceny uzyskane w trakcie nauki zdalnej. 

k) Uczeń może nie być klasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny 

śródrocznej lub rocznej. Ostateczną decyzję o klasyfikowaniu ucznia podejmuje 

nauczyciel przedmiotu. 

 

2. Wykreśla się  paragraf 134  dotyczący kryteriów oceny celującej.   

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Przewodniczący  

Rady Pedagogicznej  

Jolanta Sawicka 

 

 



 


