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I. Zasady ogólne 

1.Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym\ hybrydowym mają charakter 

przejściowy.  

 2.Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym 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.Podczas nauki zdalnej nauczyciele i uczniowie korzystają dostępnych narzędzi 

technologii komunikacyjno - informacyjnych umożliwiających realizację zdalnego 

nauczania w tym: z platformy Microsoft Office 365, dziennika elektronicznego Librus, 

poczty elektronicznej i innych. 

4. Wiodącym dziennikiem w szkole jest dziennik  elektroniczny  Librus. 

5.Ocenie podlega wiedza i umiejętności, którymi wykazują się uczniowie w ramach 

zdalnego nauczania. 

    6.W czasie nauczania zdalnego\ hybrydowego obowiązuje skala ocen od 1 do 6.  

II. Ocenianie 

1.Uczniowie podczas nauczania zdalnego będą oceniani za:  

• systematyczność pracy,  

•      aktywność podczas spotkań online, 

• odpowiedzi ustne,  

• karty pracy,  

• zadania domowe, 

• testy, sprawdziany 

• kartkówki, 

• prace pisemne, 

• filmiki,  

• prace plastyczne. 

• prezentacje 

2. Przy ocenianiu aktywności ucznia brane będą pod uwagę: 

• wykonywanie i odsyłanie wyznaczonych prac i zadań w wyznaczonym terminie, 

• wykonywanie dodatkowych zadań. 

3. Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób (zdjęcia wykonanych prac, pliki 

wykonanych i zapisanych na komputerze zadań, nagrania)  oraz w terminie wyznaczonym 



przez nauczyciela zadane prace, które zostaną ocenione zgodnie  z kryteriami. 

Niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z oceną niedostateczną. 

4. Zmiany w wagach ocen: waga testu on-line traktowanego jako sprawdzian to 1, 

kartkówka on-line – 1, odpowiedź ustna przed kamerką – 1, poprawa sprawdzianu czy 

kartkówki pisanej on-line – waga 1, prace domowe – waga 1.  

5. Poprawa ocen – uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania 

wykonywane w czasie nauczania zdalnego w sposób i w terminie wskazanym przez 

nauczyciela, po uprzednim uzgodnieniu. 

6. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych 

opiekunów w terminie wynikającym ze statutu szkoły poprzez dziennik elektroniczny  

i telefonicznie. Oceny proponowane podawane są w dzienniku elektronicznym. 

7. Ocena semestralna  i roczna będzie wystawiona na podstawie: aktywności ucznia  

w czasie nauki stacjonarnej oraz zdalnej, systematyczności i zaangażowania, ocen 

uzyskanych podczas nauki zdalnej oraz stacjonarnej. 

 

 

I. EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego. 

Wniosek powinien być przesłany przez e-dziennik ewentualnie drogą e-mailową na adres 

szkoły:, zsr.krzyzewo@wp.pl  a w przypadku braku takiej możliwości przesłać pocztą lub 

przynieść do szkoły w wersji papierowej. 

1. Dyrektor przez dziennik elektroniczny uzgadnia datę i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego. 

Tymi samymi kanałami potwierdza fakt przyjęcia terminu przez rodziców/ opiekuna 

prawnego ucznia. 

2. Nauczyciel opracowuje i przesyła zagadnienia na egzamin z zakresu obowiązującej 

podstawy programowej danego przedmiotu. Treści dostarcza mailem lub przez dziennik 

elektroniczny rodzicom/opiekunom prawnym/uczniowi. 

3. Egzamin klasyfikacyjny ma formę pisemną i ustną przy użyciu narzędzi elektronicznych 

wskazanych przez nauczyciela i używanych przez ucznia.  

4.  W sytuacjach wyjątkowych egzamin może mieć formę drukowaną i odbyć się na terenie 

szkoły po wcześniejszym ustaleniu wszystkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem 

zasad BHP. 

http://zsrkrzyzewo.pl/zsr.krzyzewo@wp.pl


5.  W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia uczeń 

informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego lub 

oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły. 

6. Z egzaminu klasyfikacyjnego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje  

i dołącza do arkusza ocen ucznia. Jeśli to możliwe, drukuje się pracę ucznia, która także 

zostaje dołączona do protokołu. 

 

II. SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI 

1.  W sytuacji uwag rodziców/ opiekunów prawnych, co do zgodności z prawem i procedurą 

wystawiania oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu lub oceny klasyfikacyjnej zachowania 

rodzic/ opiekun prawny ma prawo zgłosić swoje zastrzeżenia w formie elektronicznej lub 

papierowej w ciągu pięciu dni od otrzymania oceny. 

2. Dyrektor weryfikuje, czy ocena została wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

w przypadku uchybień, powołuje komisję do przeprowadzenia  egzaminu drogą 

elektroniczną, by ustalić właściwą ocenę z przedmiotu. 

3. Egzamin sprawdzający ma formę pisemną, o ile to możliwe i ustną przy użyciu narzędzi 

elektronicznych wskazanych przez dyrektora. 

4. W sytuacjach wyjątkowych egzamin może odbyć się na terenie szkoły po wcześniejszym 

ustaleniu wszystkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP. 

5. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia uczeń 

informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego lub 

oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły. 

6. Z egzaminu sprawdzającego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje i dołącza 

do arkusza ocen ucznia. Jeśli to możliwe, drukuje się pracę ucznia, która także zostaje 

dołączona do protokołu. 

7. W sytuacji zgłoszenia uwag dotyczących oceny zachowania dyrektor powołuje komisję, 

która poprzez głosowanie, na podstawie dostępnych informacji ustala ostateczną ocenę 

zachowania. Spotkanie komisji odbywa się on-line. 

 

III. EGZAMIN POPRAWKOWY 

1. Dyrektor przez dziennik elektroniczny uzgadnia datę i godzinę egzaminu poprawkowego. 

Tymi samymi kanałami potwierdza fakt przyjęcia terminu przez rodziców/ opiekuna 

prawnego ucznia. 



2.  Nauczyciel opracowuje i przesyła zagadnienia na egzamin z zakresu obowiązującej 

podstawy programowej danego przedmiotu. Treści dostarcza mailem lub przez e-dziennik 

rodzicom/opiekunom prawnym. 

3. Egzamin poprawkowy ma formę pisemną (o ile to możliwe)  i ustną przy użyciu narzędzi 

elektronicznych wskazanych przez nauczyciela i używanych dotychczas przez ucznia. 

4. W sytuacjach wyjątkowych egzamin może odbyć się na terenie szkoły, po wcześniejszym 

ustaleniu środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP. 

5. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia uczeń 

informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego lub 

oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły. 

6. Z egzaminu poprawkowego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje go i 

dołącza do arkusza ocen ucznia. Jeśli to możliwe, drukuje się pracę ucznia, która także zostaje 

dołączona do protokołu. 

 

 

 

 

 


