
Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 4  
im. Władysława Grabskiego  STO w Warszawie 

 

 
1 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów  

w Społecznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Grabskiego STO 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 

 w dniach 25 marca – 10 kwietnia 2020r. 

 

 

Podstawa prawna:  

Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 na podstawie art. 30c 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. poz.493) oraz  

Zarządzenie nr 2/2019/2020 Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 

im. Władysława Grabskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego z dnia  

24 marca 2020 r. w sprawie: organizacji i realizacji zadań szkoły w okresie czasowego 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

§1  

Postanowienia ogólne 

1. W okresie nauczania zdalnego ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz 

zachowania z uwzględnieniem specyfiki nauczania zdalnego. 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku 

do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej z uwzględnieniem 

zasad organizacji i realizacji zadań szkoły w okresie czasowego funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty. 

3.  Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, 

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad 

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków obowiązujących podczas 

nauczania zdalnego.  

4.  Wszystkie oceny są jawne i udostępnione w dzienniku elektronicznym uczniom, 

ich rodzicom i opiekunom prawnym oraz wychowawcom.  

5.  Ilekroć w Szczegółowych warunkach i sposobie oceniania wewnątrzszkolnego uczniów jest 

mowa o dzienniku, jest to dziennik elektroniczny.  

6.  Ilekroć jest mowa o rodzicach ucznia, dotyczy to również prawnych opiekunów dziecka 

niebędących rodzicami. 

7.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia uwzględnia specyfikę nauczania 

zdalnego i odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:  

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie;  
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b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;  

c) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;  

d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

e) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce 

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;  

f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

§ 2 

Ocenianie w klasach I – III 

1. W klasach I - III ocenianie jest prowadzone w formie opisowej z uwzględnieniem specyfiki 

nauczania zdalnego. 

2.  Wychowawca dokonuje opisu wiedzy i umiejętności ucznia w następujących działach: 

edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza i plastyczna.  

3. Nauczyciele przedmiotowi w edukacji wczesnoszkolnej formułują oceny w formie 

opisowej z wyjątkiem religii. 

4.  Religia jest oceniana według skali obowiązującej w nauczaniu przedmiotowym w klasach 

IV – VIII.  

 

§ 3  

Ocena zachowania 

1. W okresie nauki zdalnej zachowanie uczniów jest monitorowane przez wychowawcę 

i nauczycieli przedmiotowych. 

2. Monitorowaniu w szczególności podlega: 

a) przestrzeganie zasad podczas lekcji odbywających się za pomocą komunikatorów i 

lekcji on-line; 

b) systematyczność pracy zdalnej; 

c) aktywność podczas korzystania z komunikatorów i lekcji on-line. 

3. Wychowawca klasy i nauczyciele odnotowują w dzienniku elektronicznym opinie i uwagi 

na temat pozytywnych i negatywnych zachowań uczniów oraz ich aktywności w różnych 

obszarach nauczania zdalne. 

4. W czasie nauczania zdalnego nie dokonuje się śródokresowej oceny zachowania. 

§ 4  

Ocenianie przedmiotowe 
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1. Ocenianie przedmiotowe jest procesem ustalania i komunikowania ocen wyrażających 

spełnianie określonych wymagań edukacyjnych wynikających ze specyfiki nauczania 

zdalnego. 

2. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do weryfikacji wymagań edukacyjnych i dostosowania 

ich do specyfiki nauczania zdalnego, a w szczególności: 

a) określenie form aktywności uczniów możliwych do realizacji w czasie nauki zdalnej 

z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji, 

b)  wskazanie tych aktywności, które będą podlegały sprawdzaniu i ocenianiu,  

c) wskazanie rodzajów aktywności obowiązkowych dla wszystkich uczniów i tych, które 

każdy uczeń może podejmować dobrowolnie,  

d) określenie ilości nieprzygotowań i ich konsekwencji, 

e)  zasad poprawiania ocen cząstkowych. 

3. Wymagania edukacyjne nauczyciel dostosowuje do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia a także możliwości korzystania 

z nauczania zdalnego: 

a)  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia; 

b)  posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię 

wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;  

c) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii. 

4. Nauczyciel planuje proces oceniania tak, aby 

a) zapewniał uczniowi otrzymanie informacji zwrotnej o poziomie jego osiągnięć 

edukacyjnych oraz postępach w tym zakresie a także umożliwiał udzielanie uczniowi 

pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak 

powinien się dalej uczyć oraz udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania 

własnego rozwoju. 

b) uczeń miał możliwość obiektywnej oceny osiągnięć w warunkach nauczania zdalnego. 

5. W szczególności ocenianiu podlegają  

a) wykonane przez uczniów zadania domowe przesłane do nauczyciela w wyznaczonym 

terminie drogą on-line z wykorzystaniem Platformy Microsoft 365 (w oddziałach klas 

4 -8); 

b) aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line zarówno w formie przekazu 

audio - video na żywo jak też w formie odpowiedzi kierowanych do nauczyciela 

z wykorzystaniem czatu; 
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c) dodatkowe (związane z tematem przeprowadzonej lekcji), zlecone przez nauczyciela 

czynności i prace wykonane przez uczniów. 

6. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do  

a) weryfikacji przedmiotowych zasad oceniania, dostosowania ich do warunków 

nauczania zdalnego,  

b) poinformowania uczniów o wprowadzonych zamianach, 

c) poinformowania dyrektora szkoły o wprowadzonych zmianach. 

 

§ 5 

 

W sprawach nieuregulowanych w Szczegółowych Zasadach na czas ograniczenia 

funkcjonowania szkoły obowiązują zapisy zawarte w Szczegółowych warunkach i sposobie 

oceniana wewnątrzszkolnego uczniów w Społecznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława 

Grabskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego. 

 

 

§ 6 

 

Szczegółowe zasady oceniania wchodzą wżycie z dniem 25.03.2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


