
Procedura kształcenia na odległość 
w Szkole Podstawowej nr11 im. UNICEF-u w Szczecinie 

 
w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
 
 
1.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz. U. z 2020r. poz. 492 z późn. zm.) 
 
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 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 
(Dz. U. z 2020r. poz. 1394 z późn. zm.) 
 
3.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 23 października 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 
(Dz. U. z 2020r. poz. 530 z późn. zm.) 
 
§1. Przedmiot Procedury 
Procedura kształcenia na odległość określa organizację realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 11  
im. UNICEF-u w Szczecinie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego 
sposobu realizacji tych zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
 
§2. Sposób i tryb realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie w okresie 
czasowego ograniczenia jej funkcjonowania 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły zadania dydaktyczne, wychowawcze 
i opiekuńcze są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. 
3. Podstawowym narzędziem komunikacji między nauczycielami, uczniami i ich rodzicami jest Platforma 

Zdalnego Nauczania SP 11 dostępna pod adresem: www.sp11.vot.pl/nauczanie, służbowe skrzynki 
pocztowe, dziennik elektroniczny, telefon (jeśli nauczyciel dobrowolnie udostępni numer prywatnego 
telefonu), materiały w formie papierowej udostępnione w szkole. 

4. Dopuszcza się inne metody komunikacji (Facebook, massenger, sms, telefon) przyjęte wspólnie przez 
nauczyciela, uczniów i rodziców danej grupy lub klasy. 

5. W Szkole Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie ustala się jednolity system kształcenia na 
odległość w formie Platformy Zdalnego Nauczania SP11 jako obszaru roboczego do współpracy 
uczniów i nauczycieli, gromadzenia zbiorów, zadań. 

6. Materiały opracowane są dla każdej klasy z zachowaniem tygodniowego rozkładu lekcji lub zajęć 
obowiązującego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. 

7. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do umieszczania na platformie zdalnego nauczania linków do lekcji 
on-line oraz materiałów do lekcji. 

8. Wychowawca klasy przekazuje informacje uczniom i/lub rodzicom o dostępie do Platformy Zdalnego 
Nauczania SP11 w Szczecinie. 

9. Nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach nauczania indywidualnego i zindywidualizowanej ścieżki 
kształcenia zobowiązany jest indywidualnie ustalić metody i formy pracy z uczniem i/lub rodzicem, 



dostosowując je do możliwości ucznia wynikających ze wskazań poradni psychologiczno-
pedagogicznej. 

10. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane 
w szczególności z wykorzystaniem: 

a Platformy Zdalnego Nauczania SP11, dostępnej pod adresem: www.sp11.vot.pl/nauczanie, 
b materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl, 
c 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, 

d materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, 
e innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela (np. platforma 

NUADU) 
11. Dobór narzędzi przy kształceniu na odległość powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne 

odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu 
ucznia, wiek i etap rozwoju dziecka/ucznia, a także sytuację rodzinną. 

12. Uczniowie są zobowiązani do realizacji zadań, wynikających z obowiązku szkolnego, 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przyjętych w szkole. 

13. Uczniowie, którzy nie mają dostępu do wymaganych warunków technicznych kształcenia 
na odległość, mają obowiązek poinformowania o trudnościach wychowawcę klasy, a wychowawca 
informuje o tym fakcie Dyrektora szkoły. 

14. Dla uczniów bez dostępu do komputera, Internetu dyrektor organizuje zajęcia w szkole lub umożliwia 
uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.  
 
§3. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas. 

1. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas powinien 
uwzględniać w szczególności: 

a równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 
b zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 
c możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego  

w ciągu dnia, 
d łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 
e ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

2. Link do lekcji z danego przedmiotu oraz materiały do lekcji, nauczyciel umieszcza na Platformie 
Zdalnego Nauczania SP 11, zgodnie z obowiązującym planem w danym dniu.  

3. Zagadnienia dla uczniów powinny być tak dobrane aby czas wykonania polecenia nie wymagał 
od ucznia zbyt długiego czasu korzystania z narzędzi multimedialnych. 

4. Nauczyciele są zobowiązani do kontrolowania ilości przekazywanych zagadnień uczniom. 
5. Nauczyciele przedmiotów artystycznych i nauczyciele wychowania fizycznego ograniczają 

konieczność wykorzystywania narzędzi multimedialnych przy realizacji obowiązkowych treści 
programowych 
 
§4. Współpraca nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniająca potrzeby edukacyjne 
i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem 
specjalnym, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia 
rewalidacyjno-wychowawcze 

1. Dyrektor szkoły koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i/lub rodzicami. 
2. Nauczyciele zgłaszają pojawiające się problemy dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły, uczniowie – 

wychowawcy klasy lub nauczycielowi przedmiotu, rodzice – wychowawcy klasy lub dyrektorowi 
szkoły. 



3. Nauczyciele zobowiązani są do codziennego, zgodnie z pięciodniowym tygodniem pracy, 
odbierania poczty służbowej lub wiadomości wysłanej przez komunikator e-Dziennika 
(https://portal.librus.pl/szkola). 

4. Nauczyciel w godzinach określonych w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, obowiązującym przed wejściem rozporządzenia, jest 
w stałej gotowości do pracy. 

5. Każdy uczeń i/lub rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia, codziennie 
w godzinach wynikających z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, przy wykorzystaniu komunikatora na e-dzienniku lub w innym czasie 
i formie ustalonej między nauczycielem, a uczniami i/lub rodzicami (np. Facebook, messenger, 
telefon). 

6. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów 
oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych 
programów edukacyjnoterapeutycznych. 

7. Pedagog szkolny prowadzą konsultacje dla uczniów i/lub rodziców w terminie zgodnym z czasem 
pracy, ustalonym przed wejściem w życie rozporządzenia 
 
§5. Modyfikacja zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów 
nauczania 

1. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji realizowanego programu wychowania przedszkolnego lub 
programu nauczania, tak aby dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. 

2. Modyfikacja programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania wymaga zgłoszenia do 
Dyrektora szkoły, w formie pisemnej. 
 
§6. Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły. 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia lekcyjne w oddziałach, zajęcia w ramach nauczania indywidualnego, 
zajęcia w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, zobowiązani są do regularnego 
odnotowywania tematu lekcji w dzienniku elektronicznym z zapisem „zdalne nauczanie”. 

2. Informacja o metodach, sposobach i formach realizacji treści programowych nauczyciele umieszczają 
na Platformie Zdalnego Nauczania SP 11 przygotowanych dla każdej klasy/grupy. 

3. Nauczyciele-specjaliści prowadzący zajęcia w ramach zajęć rewalidacyjnych, wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno wychowawczych zobowiązani są do odnotowania 
tematu zajęć, form, metod i sposobów pracy z uczniem w dziennikach zajęć specjalistycznych 
(dzienniki w formie papierowej) z dopiskiem „zdalne nauczanie”. 

4. W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły i kształcenia na odległość frekwencja uczniów nie jest 
odnotowywana. 

5. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych, pedagog, wychowawcy świetlicy, nauczyciele-bibliotekarze 
swoje działania odnotowują w prowadzonych, przed wejściem rozporządzenia, dziennikach pracy. 

6. Zapisy tematów w dzienniku elektronicznym, dziennikach zajęć specjalistycznych, dziennikach 
nauczycieli oddziałów przedszkolnych, pedagoga, psychologa, wychowawców świetlicy, nauczycieli-
bibliotekarzy będą podstawą zaliczenia do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
 
§7. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności 
uczniów. 
 

I. Postanowienia ogólne 
1. Celem oceniania podczas kształcenia na odległość jest również: 

a. mobilizowanie uczniów do systematycznej pracy, 
b. docenianie staranności w wykonywaniu zadań i pokonywaniu napotykanych 

trudności,  
c. umożliwienie poprawienia każdej otrzymanej oceny, 



d. uwzględnianie możliwości psychofizycznych i organizacyjno-technicznych uczniów. 
 

II. Zasady oceniania sposób monitorowania postępów, weryfikacji wiedzy i umiejętności 
ucznia  

1. Nauczyciele mają obowiązek monitorować postępy uczniów w nauce zdalnej. 
2. Sposoby monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy  

i umiejętności w okresie nauki zdalnej są ujęte w przedmiotowych zasadach oceniania.  
3. Nauczyciel określa sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz decyduje, które zadanie 

będzie podlegało ocenie.  
4. Monitorowanie i weryfikowanie wiedzy może być dokonywane za pomocą testów, quizów, 

poleceń, prac umieszczonych na obowiązującej w szkole platformie edukacyjnej lub w postaci 
samodzielnej, udokumentowanej w sposób określony przez nauczyciela pracy w domu, ze 
szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów, poziomu kompetencji 
informatycznych oraz dostępności posiadanego sprzętu służącego komunikowaniu. 

5. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, 
projektów umieszczonych w Internecie, np. na platformie edukacyjnej, lub poprosić  
o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej np. w postaci pliku 
przesłanego drogą elektroniczną.  

6. Nauczyciel archiwizuje ocenione prace domowe poszczególnych uczniów na dany tydzień (lub 
miesiąc) i przechowuje je do wglądu. 

7. Prace, które nauczyciel zlecił uczniom jako obowiązkowe, mogą podlegać ocenie. Nie oznacza 
to jednak, że ocena musi być wyrażona stopniem.  

8. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane  
w czasie zdalnego nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela. Zasady 
poprawy oceny, tym oceny z testu sprawdzającego, powinny być zgodne z zapisami  
w Statucie Szkoły.  

9. Nauczyciel może przygotować na ustalonych nośnikach przekazu test sprawdzający, za który 
uczeń otrzyma ocenę.  

10. Informacja na temat przeprowadzania testów sprawdzających wiedzę powinna być 
umieszczana odpowiednio wcześniej. Należy określić datę i godzinę rozpoczęcia testu oraz 
przewidywany czas na jego wykonanie. 

11. Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian), 
jest zobowiązany do napisania testu w terminie dodatkowym, ustalonym przez nauczyciela. 

12. Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są dostępne w dzienniku elektronicznym.  
 

III. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość 
1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości 

psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej. 
2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane  

z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu.  
3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze 

względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu lub ze względu na 
uwarunkowania psychofizyczne, nauczyciel powinien umożliwić uczniowi wykonanie tych 
zadań w alternatywny sposób.  

4. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego 
kompetencji informatycznych.  

5. Należy ograniczać liczbę prac wymagających korzystania przez ucznia  
z drukarki. 

6. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, 
określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w 
sposób prawidłowy lub zawiera błędy.  



7. W czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące za wykonywane zadania, 
w szczególności za: 

a. wszelkie formy aktywności wskazane przez nauczyciela, 
b. pracę domową (prace pisemne, karty pracy, zdjęcie wykonanej pracy, nagranie itp.), 
c. wypracowanie, 
d. udział w dyskusjach on-line, wypowiedź na forum, 
e. inne prace, np.: referaty, prezentacje, projekty itp., 
f. rozwiązywanie testów, quizów, rebusów itp., 
g. wszelkie formy aktywności wskazane przez nauczyciela, 
h. odpowiedź ustną. 
 

IV. Zasady oceniania i klasyfikacji uczniów 
 
Pierwszy etap edukacji 

1. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów klas I-III podczas nauczania zdalnego 
odbywa się na zasadach opisanych w Statucie Szkoły z uwzględnieniem następujących 
uzupełnień:  

2. W czasie nauczania zdalnego rodzice są informowani o ocenie poprzez wpis w dzienniku 
elektronicznym w określonym terminie. 

3. W czasie nauczania zdalnego nauczyciel bierze pod uwagę postępy ucznia podczas całego 
roku (półrocza) i oceny otrzymane do czasu zawieszenia zajęć. Może również uwzględnić 
aktywność ucznia podczas zdalnego nauczania i wykonywanie zadawanych prac. 

4. Podczas zdalnego nauczania ocena może być dokonywana podczas zajęć prowadzonych na 
wskazanej platformie, podczas bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniem  
z wykorzystaniem wskazanego przez nauczyciela komunikatora. 

5. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 
w danym semestrze lub w roku szkolnym i ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej 
oraz oceny zachowania. Ocenę roczną zamieszcza się w arkuszu ocen i na świadectwie.  

6. W związku z koniecznością prowadzenia nauczania na odległość wprowadza się załącznik  do 
kryteriów oceniania z edukacji wczesnoszkolnej.  

7. Zakres treści do nauki i ćwiczeń będzie systematycznie przekazywany za pośrednictwem 
dostępnych środków przekazu elektronicznego. 

8. Każdy nauczyciel wybiera dowolną i dogodną formę pracy i informuje rodziców/uczniów  
o wybranej metodzie pracy.  

9. Tygodniowy plan lekcji pozostaje bez zmian.  
10. W okresie nauczania zdalnego nauczyciel monitoruje i realizuje podstawę programową 

równomiernie obciążając uczniów w poszczególnych dniach tygodnia.  
11. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia uczniom (na miarę możliwości) odpowiednich 

warunków do nauczania zdalnego oraz motywowania i wspierania dziecka w systematycznym 
uczeniu się. 

12. Wszystkie zadania powinny być wykonywane w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 
Nauczyciel uwzględnia jednak trudności, które mogą powstać w czasie nauczania w domu, 
wówczas może indywidualnie zmienić podany wcześniej termin i/lub formę realizacji. 

13. Na ocenę osiągnięć ucznia nie mogą mieć wpływu czynniki związane  
z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i Internetu. Jeśli wystąpi ograniczony 
dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel umożliwia wykonanie tych 
zadań  w alternatywny sposób (sms, mms, wersja papierowa).  

14. Rodzice i uczniowie mają prawo do konsultacji z nauczycielem w kwestii wykonywanych 
zadań.  

15. Nauczyciel minimum raz w tygodniu ocenia postępy ucznia biorąc pod uwagę samodzielne 
wykonane zadań, prace plastyczne, ćwiczenia przygotowywane na wskazany przez 



nauczyciela temat, obowiązkowość, aktywność, włożony wysiłek oraz możliwości 
psychofizyczne. 

16. Celem oceniania w klasach I-III podczas nauki zdalnej jest: realizacje podstawy programowej, 
kontrolowanie postępów uczniów, motywowanie ich do systematycznej pracy w domu, 
informowanie ucznia i rodziców, o dokonanych postępach w odniesieniu do opracowanego 
materiału.  

17. Zadania ucznia: 

 Uczeń wspólnie z rodzicami regularnie sprawdza wiadomości od nauczyciela.  

 Uczeń zapoznaje się ze wszystkimi materiałami przesłanymi przez nauczyciela.  

 Uczeń testy, gry i zadania sprawdzające wiedzę (również te online) rozwiązuje 
samodzielnie.  

 Nauczyciel wyznacza, które zadania należy sfotografować, nagrać, wykonać online na 
komputerze lub telefonie. 

 Zadane prace przesyłane są za pomocą dziennika elektronicznego  
i sposobu uzgodnionego z nauczycielem.  

 Uczeń przechowuje swoje prace do czasu powrotu do szkoły.  
18. Ocenie podlega zaangażowanie, systematyczność oraz wkład pracy ucznia,  

z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka.  
19. Wykonane prace domowe odsyłamy nauczycielowi w wyznaczonym terminie. 
20. Kryteria oceniania – wychowanie fizyczne – nauczania zdalne 

 Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego w nauczaniu zdalnym ma 
charakter przejściowy.  

 Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego 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.  

 Praca zdalna w wychowaniu fizycznym realizowana będzie z części podstawy 
programowej, zaliczamy do niej: aktywność fizycznej ucznia, elementy edukacji 
zdrowotnej, przepisy gier zespołowych, historie Igrzysk Olimpijskich ery nowożytnej  
i starożytnej.  

 Wszystkie wiadomości dla uczniów będą przekazywane w formie plakatów, 
prezentacji, konspektów oraz filmów instruktażowo-pokazowych. 

 Uczeń w ciągu trwania zajęć w systemie on-line podlega systematycznej  
i obiektywnej ocenie w zakresie wiedzy.  

 Nauczyciel szczegółowo wskazuje zadania do wykonania, sposób ich realizacji oraz 
formę w jakiej należy przesłać efekty pracy.  

 Uczniowie będą oceniani za odpowiedzi na zadane karty pracy, aktywność, 
odpowiedzi z quizów wyżej wymienionych elementów podstawy programowej. 
Ponadto każda inicjatywa ucznia również zostanie nagrodzona pozytywną oceną.  

 Oceniając na bieżąco, nauczyciel zwraca szczególną uwagę na kreatywność 
podopiecznych, ich zaangażowanie, wkład pracy, przestrzeganie terminów 
oddawania zleconych prac i zadań. 

21. Kryteria oceniania język nowożytny – nauka zdalna 

 Ocenie podlegają zadania domowe, prace pisemne, karty pracy, skany, nagrania, 
zadania będące podsumowaniem wykonanej przez kilka lekcji pracy, testy 
sprawdzające znajomość zrealizowanego materiału, aktywność ucznia.  

 Uczniowie zobowiązani są do regularnego kontaktu z nauczycielem oraz do odsyłania 
prac wskazanych przez nauczyciela w wyznaczonym terminie drogą mailową,  
z użyciem e-dziennika. 

 Nauczyciel stosuje ocenianie opisowe w formie komentarzy, informacji zwrotnej. 



 Przy ocenianiu bieżącym oprócz wiedzy i umiejętności brane są także pod uwagę 
takie czynniki jak systematyczność, aktywność i zaangażowanie ucznia, co ocenia 
nauczyciel. 

 Uczniowie otrzymują bezpośrednią informację zwrotną na temat wykonanej pracy na 
wybraną przez ucznia platformę lub narzędzie komunikacyjne.  

 Testy i karty pracy uczeń w miarę możliwości wykonuje samodzielnie. 

 Nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela traktowane jest jako 
nieprzygotowanie do zajęć. Uczniowi przysługuje 1 nieprzygotowanie w semestrze. 

 Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych w czasie zdalnego nauczania  
w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela. 

22. Ocena bieżąca ma formę: opisową w formie komentarza słownego 
23. Kryteria oceniania – religia – nauczania zdalne 

 Uczeń może wykazać się wiedzą poprzez wykonywanie zadań (np.: kart pracy, 
odpowiedzi napytania), które są zawarte w przesyłanych materiałach na e-maila lub 
poprzez dziennik elektroniczny.  

 Podczas zdalnego nauczania uczeń wykonuje wskazane ćwiczenia  
w zeszycie. Będą one sprawdzone po powrocie do szkoły.  

 Wybrane przez nauczyciela zadania w celu sprawdzenia mogą być przez uczniów 
przesyłane w formie skanów, zdjęć, plików tekstowych na wyznaczony adres.  

 Uczniowie klas 1-3 na prośbę nauczyciela przesyłają zdjęcia prac manualnych wraz  
z wykonawcą.  

 Uczeń może poprawić ocenę za „zdalne zadanie” po powrocie do szkoły. Gdyby 
kwarantanna się przedłużyła to do wskazanego terminu, zadania mogą być oceniane 
w kategoriach: obowiązkowe i dla chętnych. 

24. Warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz warunki i tryb 
uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjnej zachowania pozostają 
zgodnie z zapisami Statutu. 

 
Drugi etap edukacji 

1. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych  
w Statucie Szkoły.  

2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów są zobowiązani na miesiąc przed 
semestralnym/rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej 
poinformować ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach lub 
nieklasyfikowaniu z zajęć edukacyjnych. Wychowawcy klasy powinni poinformować  
o przewidywanej ocenie zachowania poprzez wpis do dziennika elektronicznego. 

3. O zagrożeniu oceną naganną oraz nieodpowiednią oceną zachowania wychowawca klasy 
informuje rodziców/prawnych opiekunów drogą elektroniczną przyjętą w szkole (wpis  
w dzienniku elektronicznym). 

4. Przy ustalaniu oceny rocznej z przedmiotu uwzględnia się: 
a. oceny bieżące uzyskane w czasie edukacji stacjonarnej, 
b. oceny bieżące uzyskane przy zdalnym nauczaniu. 

5. Przy ustalaniu oceny rocznej zachowania uwzględnia się:  

 systematyczność i sumienność wywiązywania się z obowiązku szkolnego w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych, 

 samodzielność w wykonywaniu zadań zleconych przez nauczyciela, w szczególności 
nie jest dopuszczalne kopiowanie prac lub ich niesamodzielne wykonanie przez 
ucznia, 

 aktywność na zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość. 



6. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię pozostałych nauczycieli, 
kolegów z klasy oraz samooceny ucznia. 

 
V. Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 
1. Uczeń ma prawo do podwyższenia przewidywanej śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych oraz zachowania zgodnie z zapisami Statutu Szkoły. 
2. Uczeń lub jego rodzic/opiekun prawny ubiegający się o podwyższenie oceny zwracają się 

z pisemnym wnioskiem do nauczyciela danych zajęć w terminie 3 dni roboczych od 
otrzymania informacji o przewidywanej śródrocznej/rocznej ocenie klasyfikacyjnej. 

3. Wniosek składa się w sekretariacie Szkoły w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. 
4. O uzyskanie wyższej o jeden stopień niż przewidywana śródrocznej/rocznej oceny 

klasyfikacyjnej mogą ubiegać się wszyscy uczniowie, o ile spełnią następujące warunki: 
a) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie może być niższa niż 65%  

(z wyjątkiem długotrwałej choroby ucznia); 
b) wszystkie nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu muszą być 

usprawiedliwione; 
c) uczeń przystąpił do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela sprawdzianów lub 

popraw. 
5. Uczeń spełniający wszystkie warunki przystępuje do sprawdzianu (lub innej formy, którą 

wyznaczy nauczyciel) obejmującego materiał określony w wymaganiach edukacyjnych na 
ocenę, o którą się ubiega. 

6. Termin sprawdzianu, który powinien się odbyć najpóźniej na 3 dni przed 
śródrocznym/rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej, ustala nauczyciel. 

7. Podwyższenie przewidywanej oceny śródrocznej/rocznej może nastąpić w przypadku, gdy 
sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiegał się uczeń lub wyższą. 

8. Sprawdzian przechowywany jest w dokumentacji nauczyciela do końca danego roku 
szkolnego. 

9. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 5 wniosek 
ucznia zostaje odrzucony, a nauczyciel informuje o tym ucznia lub jego rodziców. 

10. W szczególnych przypadkach decyzję o dopuszczeniu ucznia do sprawdzianu podejmuje 
nauczyciel. 

 

VI. Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 
poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki  
i sposób ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia 
zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny. 

 
Postanowienia wstępne 

A. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani do poinformowania 
ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych,  
a wychowawcy oddziałów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych zachowania 
(przez wpis w dzienniku elektronicznym), w terminie i formie określonych w statucie szkoły. 

B. Uczeń ma prawo do podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych i zachowania, zgodnie z warunkami i trybem określonymi w statucie szkoły. 

C. Nauczyciel ustala roczne oceny klasyfikacyjne w terminie określonym  
w statucie szkoły. 

D. Uczeń, któremu nauczyciel nie ustalił rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności, 
ma prawo zdawać egzamin klasyfikacyjny, jeżeli były to usprawiedliwione nieobecności.  
W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na 
zdawanie przez ucznia tego egzaminu. 



E. Uczeń i jego rodzice mają prawo wnosić do dyrektora szkoły zastrzeżenia, jeżeli uznają, że 
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 
zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. 

F. Uczeń, który w wyniku przeprowadzonej klasyfikacji uzyskał niedostateczne roczne oceny 
klasyfikacyjne z nie więcej niż dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ma prawo zdawać 
egzamin poprawkowy. 

 
 

Egzamin klasyfikacyjny 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 
zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia  
w szkolnym planie nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
klasyfikacyjny. Wniosek w tej sprawie rodzic/opiekun prawny składa do Dyrektora Szkoły w 
sposób zdalny na adres poczty elektronicznej szkoły i korespondencyjny szkoły lub złożony 
osobiście w sekretariacie szkoły. 

3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na 
prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na 
egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów 
indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek 
nauki poza szkołą. 

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem, że  
w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany 
jest w sposób stacjonarny, zdalny (np. komunikator internetowy, zadania na platformie) lub 
drogą korespondencyjną. 

6. Sposób przeprowadzania egzaminu, uzależniony od możliwości technicznych, uzgodniony  
z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia może przebiegać w jednej z form: 

1) egzamin przy komunikatorze internetowym w czasie rzeczywistym; 
2) wypełnienie przez ucznia arkusza zadań (z wyznaczoną godziną otwarcia), przesłanego 

pocztą elektroniczną lub na adres korespondencyjny z wyznaczonym terminem 
odesłania (arkusz zabezpieczony hasłem, podawanym np. telefonicznie, sms-em na 10 
minut przed rozpoczęciem egzamin) i odpowiedź telefoniczna (15 minut po 
zakończeniu pracy z arkuszem pisemnym) w części ustnej egzaminu. 

7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, zajęć komputerowych  
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych, organizowany jest 
jako: 

1) egzamin przy komunikatorze internetowym w czasie rzeczywistym; 
2) w przypadku braku komputera szkoła na pisemny wniosek rodziców/opiekunów 

prawnych ucznia wypożycza uczniowi komputer; 
3) w przypadku braku dostępu do Internetu dopuszcza się przesłanie efektów pracy 

pisemnej, rysunku, lub wytworów działalności praktycznej w postaci zdjęcia. 
8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego oraz realizującego indywidualny tok 

nauki przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych (egzaminator) w obecności, 
wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 
edukacyjnych. Egzaminator przygotowuje zestaw egzaminacyjny przewidujący otrzymanie 
każdego stopnia zgodnie z podanymi uczniom wymaganiami edukacyjnymi.  

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego 
uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). W przypadku wyboru formy 



egzaminu na adres korespondencyjny termin musi uwzględniać okres dostarczenia 
korespondencji przez pocztę.  

10. O terminie przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator informuje Dyrektora 
Szkoły. 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza 
szkołą, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie 
przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład 
komisji wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - 
jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 
nauczania dla odpowiedniej klasy.  

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę 
zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice 
(prawni opiekunowie) ucznia. 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  
w szczególności:  

1) imiona i nazwiska nauczycieli, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego 
przeprowadzanego dla ucznia realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 
poza szkołą skład komisji, 

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

15. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach 
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym 
przez dyrektora szkoły. 

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych 
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
"nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana". 

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena 
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna. 

19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna 
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego  
z zastrzeżeniem ust. F. 

 
Odwołanie od oceny 

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, 
jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu 
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

a. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala 
roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian, przeprowadza 
się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, z zastrzeżeniem, że  



w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju sprawdzian wiadomości  
i umiejętności przeprowadzany jest w sposób stacjonarny, zdalny (np. komunikator 
internetowy, zadania na platformie) lub drogą korespondencyjną. 

3. Sposób przeprowadzania sprawdzianu, uzależniony od możliwości technicznych, uzgodniony 
z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia może przebiegać w jednej z form: 

a. sprawdzian przy komunikatorze internetowym w czasie rzeczywistym; 
b. wypełnienie przez ucznia arkusza zadań (z wyznaczoną godziną otwarcia), 

przesłanego pocztą elektroniczną lub na adres korespondencyjny z wyznaczonym 
terminem odesłania (arkusz zabezpieczony hasłem, podawanym np. telefonicznie, 
sms-em na 10 minut przed rozpoczęciem egzamin) i odpowiedź telefoniczna (15 
minut po zakończeniu pracy z arkuszem pisemnym) w części ustnej egzaminu. 

4. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby 
głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

5. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt a, uzgadnia się z uczniem  
i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

6. W skład komisji wchodzą: 
a. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze 
– jako przewodniczący komisji, 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 
c. nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same 

zajęcia edukacyjne; 
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a. dyrektor  szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 
kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

b. wychowawca klasy, 
c. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne  

w danej klasie, 
d. pedagog, 
e. psycholog, 
f.    przedstawiciel samorządu uczniowskiego (opinia pisemna), 
g. przedstawiciel rady rodziców.(opinia pisemna). 

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji 
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 
dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,  
z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu  
z dyrektorem tej szkoły. 

8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena 
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona 
przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej  
z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 

9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
a. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a. skład komisji, 
b. termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 
c. zadania (pytania) sprawdzające, 
d. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 
a. skład komisji, 
b. termin posiedzenia komisji, 
c. wynik głosowania, 



d. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 
10. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
11. Do protokołu, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia.  
12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa  

w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

13. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia 
zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym 
przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 
Egzamin poprawkowy 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 
ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może 
zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. O przeprowadzenie egzaminu poprawkowego 
wnioskuje do Dyrektora Szkoły uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) lub wychowawca 
klasy. 

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z zastrzeżeniem, że  
w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju egzamin poprawkowy przeprowadzany 
jest w sposób stacjonarny, zdalny (np. komunikator internetowy, zadania na platformie) lub 
drogą korespondencyjną. 

3. Sposób przeprowadzania egzaminu poprawkowego uzależniony od możliwości technicznych, 
uzgodniony z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia może przebiegać w jednej z form: 

1) egzamin przy komunikatorze internetowym w czasie rzeczywistym; 
2) wypełnienie przez ucznia arkusza zadań (z wyznaczoną godziną otwarcia), przesłanego 

pocztą elektroniczną lub na adres korespondencyjny z wyznaczonym terminem 
odesłania (arkusz zabezpieczony hasłem, podawanym np. telefonicznie, sms-em na 10 
minut przed rozpoczęciem egzamin) i odpowiedź telefoniczna (15 minut po 
zakończeniu pracy z arkuszem pisemnym) w części ustnej egzaminu; 

4. Wyjątkiem są egzaminy poprawkowe z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz 
wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń 
praktycznych. , organizowany jest jako: 

a. egzamin przy komunikatorze internetowym w czasie rzeczywistym; 
b. w przypadku braku komputera szkoła na pisemny wniosek rodziców/opiekunów 

prawnych ucznia wypożycza uczniowi komputer; 
c. w przypadku braku dostępu do Internetu dopuszcza się przesłanie efektów pracy 

pisemnej, rysunku, lub wytworów działalności praktycznej w postaci zdjęcia. 
5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim 
tygodniu ferii letnich. O terminie egzaminu poprawkowego uczeń (lub jego rodzice) 
dowiadują się w sekretariacie szkoły lub z tablicy ogłoszeń na parterze szkoły. 

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład 
komisji wchodzą: 

a. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako 
przewodniczący komisji, 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący, 
c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek 

komisji. 
7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 
dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie 



same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 
następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

8. Nauczyciel egzaminujący przygotowuje zestaw egzaminacyjny, przewidujący wymagania 
edukacyjne na każdy stopień. Zestaw ten jest dopuszczany do egzaminu przez 
przewodniczącego komisji.  

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład 
komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez 
komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym 
przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 
12. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał 
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że 
te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane 
w klasie programowo wyższej. 

 
Motywacyjna funkcja zasad oceniania 

1. Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymuje uczeń od klasy IV wzwyż, który  
w wyniku klasyfikacji rocznej osiągnął średnią ocen z wszystkich obowiązkowych 
przedmiotów nauczania przewidzianych szkolnym planem nauczania 4,75 i powyżej oraz co 
najmniej bardzo dobrą oceną zachowania. Uczeń od klasy IV wzwyż kończący: 

a. klasę z wyróżnieniem - otrzymuje nagrodę w formie książkowej, 
b. szkołę z wyróżnieniem - otrzymuje nagrodę w formie książkowej, a jego rodzicom 

wręczany jest list gratulacyjny podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. 
2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do 

średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 
3. Nagrody książkowe zapewnia Rada Rodziców w miarę własnych możliwości finansowych. 

 


