
 
Zmiana nr 1 

do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 

 

Zatwierdzona Uchwałą Rady Pedagogicznej  
Nr 6/10/2019/20 z dnia 24 marca 2020 r.  
Obowiązuje od dnia 25 marca 2020 r. 

 
W Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania wprowadza się następujące zmiany: 
- dodaje się  Pkt. VI w brzmieniu - „Szczególne zasady oceniania w związku z czasowym 
ograniczeniem funkcjonowania szkoły”  
1. Ogólne zasady oceniania śródrocznego i rocznego dla klas I-VIII pozostają niezmienione. 
2. Dopuszcza się stosowanie przez nauczycieli następujących form weryfikacji wiedzy  
i umiejętności uczniów: 
- przesyłanie pisemnych prac uczniów w formie elektronicznej na służbowe adresy e-mail 
nauczycieli, 
- przygotowanie prezentacji mulitmedialnych, 
- zdjęcia,  
- skany prac/zadań,  
- filmy lub nagrania głosowe, 
- wideokonferencje, 
- sprawdziany przeprowadzane za pomocą odpowiednich narzędzi on-line. 
3. O sposobie monitorowania postępów uczniów i weryfikacji wiedzy oraz umiejętności będzie 
decydował nauczyciel, uwzględniając możliwości uczniów. 
4. W wyjątkowych sytuacjach (np.: brak urządzeń w domu, czasowy brak prądu) uczeń lub 
rodzic/prawny opiekun może dostarczyć prace/materiały do szkoły w celu sprawdzenia ich 
przez nauczyciela po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z nauczycielem danego przedmiotu za 
pomocą przyjętych środków komunikacji elektronicznej. 
5. W przypadku uczniów klas IV-VIII ocena i jej uzasadnienie, a także informacja o postępach 
dziecka, będą przekazywane uczniowi za pomocą jego prywatnej poczty elektronicznej. 
Opisowe ocenianie postępów uczniów klas I-III będzie przekazywane rodzicom za pomocą ich 
prywatnej poczty elektronicznej lub za pośrednictwem darmowych komunikatorów 
internetowych. 
6. Na prośbę rodzica/ prawnego opiekuna ucznia nauczyciel może dodatkowo udzielić mu 
informacji o postępach dziecka w nauce, otrzymanych ocenach czy uzasadnić ocenę za 
pomocą wiadomości wysłanej na pocztę elektroniczną rodzica, za pomocą komunikatora 
internetowego lub poprzez rozmowę telefoniczną. 
7. Wychowawca klasy w formie pisemnej przekazuje rodzicom/prawnym opiekunom ucznia 
informację o przewidywanych ocenach rocznych za pomocą poczty elektronicznej. Rodzic jest 
zobowiązany potwierdzić odbiór takiej wiadomości. 
8. Na czas obowiązywania kształcenia na odległość nie stosuje się przepisów 
Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania dotyczących oceny zachowania na podstawie 
przyjętych kryteriów. Przy ocenianiu zachowania wychowawca bierze pod uwagę ocenę 
śródroczną ucznia oraz jego systematyczną bądź niesystematyczną pracę i podejmowanie 
dodatkowych form pracy (np.: udział w konkursach proponowanych przez nauczycieli, 
wykonywanie dodatkowych zadań itp.). 



9. Przy odwołaniu się od oceny zachowania tryb i zasady pozostają niezmienione, ale 
podpisany wniosek o pisemne uzasadnienie oceny rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani 
są złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail szkoły. 
10.Tryb i zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz 
sprawdzianu wiadomości i umiejętności pozostają bez zmian, z tym, że podpisany wniosek 
rodziców/prawnych opiekunów oraz wszelką dokumentację z tym związaną obie strony 
zobowiązane są przesłać do siebie drogą elektroniczną. Egzamin na terenie szkoły może 
odbyć się z zachowaniem wszelkich zalecanych zasad higieny i bezpieczeństwa. 
11. Powyższe zmiany do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania zostają wprowadzona na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie 
szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  
i mają zastosowanie do momentu obowiązywania tego aktu prawnego. 
 


