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Rozdział 6a otrzymuje brzmienie: 

 

Rozdział 6a 

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania - nauczanie zdalne w okresie  czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy. 

2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 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. 

3. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w statucie 

szkoły. 

4. Jeśli uczeń z przyczyn technicznych nie ma możliwości realizacji zdalnego nauczania 

w formie określonej przez nauczyciela przedmiotu pełnoletni uczeń, rodzic/prawny 

opiekun informuje o tym wychowawcę, który wraz z dyrektorem szkoły ustala sposób 

przekazania uczniom potrzebnych materiałów. 

5. W dniu wpisania w dokumentacji szkolnej wszystkich wystawionych rocznych ocen 

klasyfikacyjnych lub adnotacji o nieklasyfikowaniu ucznia, nauczyciel przedmiotu 

zobowiązany jest poinformować o tym pełnoletniego ucznia, rodzica/prawnego 

opiekuna, za pośrednictwem form/technik wykorzystywanych przez nauczyciela 

przedmiotu do zdalnego nauczania.  

6. W przypadku braku aktywności ucznia w kontaktach z nauczycielem, mimo 

wypracowania form kontaktu i brakiem możliwości ustalenia oceny klasyfikacyjnej  

z danego przedmiotu uczeń może być nieklasyfikowany.  

7. Jeśli nauczyciel nie ustali oceny klasyfikacyjnej z danego przedmiotu uczeń będzie 

mógł przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego. Jeśli tego nie zrobi, nie będzie mógł 

uzyskać promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończy szkoły.  

8. Najpóźniej 1 dzień roboczy po klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej 

wychowawca klasy zobowiązany jest do poinformowania pełnoletniego ucznia, 

rodzica/prawnego opiekuna za pośrednictwem form/technik wykorzystywanych do 

zdalnego nauczania o wszystkich uzyskanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych oraz 

o braku klasyfikacji z danego przedmiotu.  

 

II. Ocenianie zachowania 

1. Na początek semestru każdy uczeń otrzymał kredyt 50 punktów.  

2. Biorąc pod uwagę, że zajęcia realizowane są w przeważającym stopniu w formie 

zdalnej, stąd uczeń ma mniejszą możliwość otrzymania punktów dodatnich, ale także 

ujemnych. 

3. Na koniec roku szkolnego wychowawca ma pulę do 20 punktów przyznania każdemu 

uczniowi, które będą doliczone lub odliczone od kredytu 50 punktów przy wystawieniu 

oceny z zachowania. 

 

 



Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu 

ustalenia tej oceny 

III. Egzamin klasyfikacyjny  

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub 

ucznia pełnoletniego.  

2. Uczeń nieklasyfikowany najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych po klasyfikacyjnym 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej jest zobowiązany złożyć drogą mailową 

(zstlipno@op.pl) lub w sekretariacie szkoły  wniosek o przystąpienie do egzaminu 

klasyfikacyjnego wg wzoru stanowiącego załącznik do statutu szkoły.  

3. Nauczyciel opracowuje i przesyła drogą mailową (zstlipno@op.pl) lub składa  

w sekretariacie szkoły  zagadnienia egzaminacyjne z zakresu przedmiotu, z którego 

uczeń został nieklasyfikowany, najpóźniej w dniu następnym po wpisaniu 

nieklasyfikacji.  

4. Dyrektor uzgadnia datę i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego oraz przekazuje 

zagadnienia egzaminacyjne za pośrednictwem form/technik wykorzystywanych do 

zdalnego nauczania oraz potwierdza fakt przyjęcia terminu przez rodziców/opiekuna 

prawnego ucznia lub ucznia pełnoletniego. 

5. Egzamin klasyfikacyjny ma formę pisemną lub formę praktyczną przy użyciu narzędzi 

elektronicznych wskazanych przez nauczyciela i używanych dotychczas przez ucznia.  

6. W przypadku uczniów nie posiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci,  

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.  

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

pełnoletni uczeń informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan oświadczenia 

rodzica/prawnego opiekuna pod wskazany adres mailowy szkoły (zstlipno@op.pl). 

8. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, drukuje się i dołącza do arkusza 

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

protokołu. 

IV. Sprawdzian wiadomości i umiejętności 

1. W sytuacji uwag rodziców/opiekunów prawnych lub ucznia, co do zgodności  

z prawem i procedurą wystawiania oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu lub oceny 

klasyfikacyjnej zachowania rodzic/opiekun prawny lub uczeń ma prawo zgłosić swoje 

zastrzeżenia w formie elektronicznej lub papierowej w terminie określonym w statucie 

szkoły. 

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

przepisami, w przypadku uchybień, powołuje komisję do przeprowadzenia  egzaminu, 

by ustalić właściwą ocenę z przedmiotu oraz zobowiązuje nauczyciela przedmiotu do 

przesłania najpóźniej w następnym dniu roboczym zagadnień egzaminacyjnych pod 

wskazany adres mailowy szkoły (zstlipno@op.pl). 

3. Egzamin sprawdzający ma formę pisemną lub formę praktyczną przy użyciu narzędzi 

elektronicznych wskazanych przez nauczyciela i używanych dotychczas przez ucznia.  

4. W przypadku uczniów nie posiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci,  

w sytuacjach wyjątkowych egzamin przeprowadzony może odbyć się na terenie szkoły 

po wcześniejszym ustaleniu wszystkich środków bezpieczeństwa  

i z zachowaniem zasad BHP. 

mailto:zstlipno@op.pl


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

uczeń informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan oświadczenia 

rodzica/prawnego opiekuna pod wskazany adres mailowy szkoły. 

6. Z egzaminu sprawdzającego sporządza się 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. 

V. Egzamin poprawkowy 

1. Dyrektor uzgadnia datę i godzinę egzaminu poprawkowego.  

2. Przy użyciu narzędzi elektronicznych używanych dotychczas przez ucznia potwierdza 

fakt przyjęcia terminu przez rodziców/opiekuna prawnego ucznia lub ucznia 

pełnoletniego. 

3. Nauczyciel opracowuje i przesyła uczniowi zagadnienia na egzamin z zakresu 

obowiązującej podstawy programowej danego przedmiotu przy użyciu narzędzi 

elektronicznych używanych dotychczas przez ucznia, potwierdza fakt dostarczenia 

zagadnień przez rodziców/opiekuna prawnego ucznia lub ucznia pełnoletniego. 

4. Egzamin poprawkowy ma formę pisemną lub formę praktyczną przy użyciu narzędzi 

elektronicznych wskazanych przez nauczyciela i używanych dotychczas przez ucznia.  

5. W przypadku uczniów nie posiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci,  

w sytuacjach wyjątkowych egzamin może odbyć się na terenie szkoły, po 

wcześniejszym ustaleniu środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP. 

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

uczeń informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan oświadczenia 

rodzica/prawnego opiekuna pod wskazany adres mailowy szkoły. 

7. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, drukuje go i dołącza do arkusza 

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

protokołu. 

 

 

 

 

 

 


