
Zarządzenie nr 7/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Marii Konopnickiej w Będzinie 

z dnia 24.03.2020 

 

 

w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.493) 

 

 

w celu zapewnienie właściwego i skutecznego funkcjonowania szkoły w tym okresie 

wprowadzam i zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do przestrzegania następujących 

zasady organizacji i pracy szkoły w odniesieniu do: 

nauczania zdalnego w SP 6 im. Marii Konopnickiej w Będzinie. 

 

§ 1 

 

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz 

warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku 

wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny 

 

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica, wniosek powinien być 

przesłany drogą e-mailową na skrzynkę podawczą szkoły:  

                      adres e-mail: szkola@sp6bedzin.pl 

2. Dyrektor szkoły w korespondencji e-mailowej uzgadnia datę i godzinę egzaminu 

klasyfikacyjnego i potwierdza fakt przyjęcia terminu do wiadomości rodziców ucznia. 

3.  Egzamin przeprowadza nauczyciel uczący ucznia lub inny nauczyciel przedmiotu 

wskazany przez dyrektora szkoły. 

3. Nauczyciel przygotowuje informację na temat zakresu podstawy programowej, jakiej 

dotyczy egzamin i przesyła drogą elektroniczną rodzicom. 

4. Korespondencja odbywa się za pośrednictwem służbowych skrzynek elektronicznych 

szkoły/nauczyciela na adres wskazany i potwierdzony przez rodzica. 

5. Egzamin przeprowadzany jest za pomocą narzędzi do e-learningu pozwalających na 

potwierdzenie samodzielności pracy ucznia – metodą pracy synchronicznej. 

6. Egzamin ma formę pisemna poprzez rozwiązanie zadań udostępnionych na platformie e-

learningowej lub za pomocą innego narzędzia zdalnego. 

7. W przypadku uczniów nie posiadających narzędzi informatycznych i dostępu do sieci, w 

sytuacjach szczególnych egzamin przeprowadzony może być w formie zadań 

drukowanych i przesłanych drogą pocztową lub może odbyć się na terenie szkoły po 

wcześniejszym ustaleniu wszelkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa epidemiologicznego. 

8. W przypadku braku możliwości przystąpienia do egzaminu z ważnych powodów uczeń 

informuje o tym dyrektora szkoły. 

9. Dyrektor szkoły uzgadnia (wyznacza) dodatkowy termin egzaminu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 



10. Zadania rozwiązywane elektronicznie drukuje się i stanowią one załącznik do arkusza ocen 

ucznia jak również podlegają archiwizacji elektronicznej. 

11. Procedury przeprowadzania egzaminów poprawkowych są analogiczne do egzaminu 

klasyfikacyjnego. 

12. W przypadku zastrzeżenia rodziców co do zgodności z prawem i procedurą wystawiania 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub oceny klasyfikacyjnej z zachowania rodzic 

ma prawo w ciągu dwóch dni od klasyfikacji w formie elektronicznej – e-mailowej zgłosić 

swoje zastrzeżenia.  

13. Dyrektor sprawdza czy ocena została wystawione zgodnie z przepisami prawa – trybem 

ustalania oceny, a w przypadku stwierdzenia naruszeń formalnych, zobowiązuje 

nauczyciela przedmiotu do przeprowadzenia w formie e-learningowej sprawdzianu wiedzy 

i umiejętności w celu ustalenia właściwej oceny z zajęć edukacyjnych. Jeżeli uczeń nie 

może z ważnych powodów uczestniczyć w sprawdzianie należy uzgodnić z rodzicami inny 

termin do końca roku szkolnego. 

14. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do oceny zachowania, wychowawca klasy  

dokonuje ustalenia właściwej oceny klasyfikacyjną zachowania przy uwzględnieniu 

zgłoszonych zastrzeżeń. 

 

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności 

uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia 

w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach 

 

1. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej 

(nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych prac, zadań, testów, 

prezentacji, projektów. 

2. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, 

projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach 

edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu 

i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą mailową. 

3. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas 

bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez 

nauczyciela (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne). 

4. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego 

ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez e-mail, e-dziennik 

lub komunikatory społeczne). 

5. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach 

w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki 

nauczania na odległość (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne). 

6. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości 

psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej, 

7. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki 

związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu, 

8. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania 

zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, 

nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób, 



9. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania 

zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma 

umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób, 

10. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego 

kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany 

poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności 

wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia, 

11. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek 

technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać 

wykonane, 

12. 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. 

13. Wszystkie oceny cząstkowe, które otrzymują uczniowie za poszczególne  aktywności 

w nauczaniu zdalnym na każdym przedmiocie przyjmują wagę 1. 

14. W przypadku uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi nauczyciele stosują 

zalecenia i wskazania zawarte w opiniach i orzeczeniach z poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

Zasad oceniania bieżącego uczniów w okresie zdalnego nauczania: 

1. Wprowadza się ocenianie pracy zdalnej uczniów w postaci:  

 

a. zdalnych sprawdzianów;  

b. zdalnych kartkówek;  

c. kart pracy;  

d. testów on-line;  

e. wypowiedzi pisemnych;  

f. wypowiedzi ustnych;  

g. plików tekstowych;  

h. prac wykonanych przez uczniów;  

i. plików audio-video, w tym prezentacji multimedialnych. 

 

     Nauczyciel przy ocenie rocznej  zachowanie ucznia bierze również pod uwagę:  

 

1. jego zaangażowanie w wypełnianie obowiązków lekcyjnych,  

2. terminowe przesyłanie zadanych prac,  

3. systematyczną pracę,  

4. bezpieczne i kulturalne korzystanie z  narzędzi internetowych. 

5. podczas nauczania zdalnego uczniowie nie otrzymują punktów za frekwencję, brak 

spóźnień i brak godzin nieusprawiedliwionych. 

6. każdy wychowawca ma pulę 20 pkt., którą może przyznać na koniec roku szkolnego 

uczniowi, dodatkowo uczniowie dokonują samooceny i mogą również przyznać sobie 

punkty w skali 1-10 pkt. 

 

§ 2 



 

Treść Zarządzenia nr 07/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Marii 

Konopnickiej w Będzinie została przesłana pracownikom drogą mailową. 

 

§ 3 

 

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

 


