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Aneks z dnia 23 marca 2020 r. 

do Statutu Niepublicznej Szkoły Podstawowej SOKRATES w Gdańsku  
dotyczący zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania wprowadzonych 

na czas kształcenia na odległość 
 
 
 
Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 
 

Postanowienia wstępne 
§1 

1. W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej wprowadzającym kształcenie 
na odległość, Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku wprowadza regulacje 
dotyczące zasad monitorowania i oceniania postępów uczniów w czasie trwania kształcenia 
na odległość. 

2. Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone szczególnie w oparciu 
o lekcje online (przez platformę do pracy zdalnej), dziennik elektroniczny, komunikację 
poprzez pocztę elektroniczną, podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, kontakt telefoniczny 
z nauczycielem. 

 
 

Monitorowanie postępów uczniów 
§2 

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości  i umiejętności w stosunku do 
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. W kształceniu zdalnym 
ważne jest sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów, a dodatkowo wynik ma 
stymulować motywację ucznia oraz zawierać informację zwrotną. 

2. Nauczyciele Niepublicznej Szkoły Podstawowej SOKRATES monitorują i sprawdzają wiedzę 
uczniów oraz ich postępy w nauce według następujących zasad: 
a) ocenianiu podlegają wykonane przez uczniów prace/zadania przesłane do nauczyciela 

w wyznaczonym terminie, w formie skanu/zdjęcia, na adres wskazany przez nauczyciela 
(adres e-mail, e-dziennik itd.); 

b) ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line, zarówno 
w formie przekazu audio i video na żywo, jak też odpowiedzi kierowanych 
do nauczyciela z wykorzystaniem czatu na platformie edukacyjnej; 
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c) ocenianiu podlegają także dodatkowe, zlecone przez nauczyciela czynności i prace 
związane z tematem przeprowadzonej lekcji (testy on-line, prezentacje multimedialne, 
prace plastyczne, quizy, filmiki itp.) wykonane przez uczniów. 
 

Ocenianie postępów uczniów 
§3 

1. Przy ocenianiu uczniów w czasie nauczania zdalnego obowiązuje skala ocen zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa i określonym w Statucie Szkoły. 

2. Ocenianiu podlegają następujące aktywności uczniów:  
a) odpowiedzi ustne,  
b) prace pisemne,  
c) sprawdziany, prace klasowe, testy, 
d) aktywność na zajęciach,  
e) terminowość odsyłania prac,  
f) postawa ucznia wobec przedmiotu.  

3. W kryteriach oceniania przyjmuje się również: 
a) motywujące oceny za systematyczność, terminowość wykonywania zadanej pracy; 
b) motywujące oceny/plusy  za aktywność uczniów; 
c) ocenianiu podlegać będzie również zachowanie uczniów podczas lekcji online. 

4. Przesyłanie prac pisemnych odbywa się w sposób ustalony przez nauczyciela (e-dziennik, e-
mail, komunikatory społeczne). 

5. Nauczyciel w terminie 14 dni sprawdza prace i informuje uczniów o ocenach, analizie pracy 
oraz sposobach poprawy. 

6. Terminy poprawy obowiązują zgodnie z dotychczasowymi zapisami. 
 

Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności 
§4 

 
Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte są w kryteriach 
oceniania z poszczególnych przedmiotów. 

1. Nieprzygotowanie – czyli nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela, 
traktowane jest każdorazowo jako nieprzygotowanie do zajęć.  

2. Poprawa ocen – uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania 
wykonywane w czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po 
uprzednim uzgodnieniu.  

3. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się zgodnie z zasadami umieszczonymi 
w statucie Niepublicznej Szkoły Podstawowej SOKRATES w Gdańsku.  

4. Zagrożenia oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych opiekunów 
w terminie wynikającym ze Statutu Szkoły.  

5. Wagi ocen – na czas nauczania zdalnego wagi ocen pozostają bez zmian.  
6. Brak reakcji na wysłane zadanie skutkuje oceną niedostateczną.  
7. Nauczyciele realizujące zajęcia z danego przedmiotu informują rodziców (opiekunów 

prawnych) uczniów o: 
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 

i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 
wynikających z realizowanego programu nauczania oraz zasadach oceniania 
zachowania w czasie nauczania zdalnego; 
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b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 
8. Monitorowanie postępów na podstawie komunikacji z uczniami, rodzicami, otrzymanych 

wykonanych zadań, egzekwowanie prac od uczniów, niezwłoczne informowanie rodziców 
o braku współpracy ze strony ucznia oraz wychowawcę, śledzenie postępów w nauce. 

9. Ocenie podlegają wybrane i wskazane przez nauczyciela prace w określonej przez niego 
formie. Przy ocenie w dzienniku nauczyciel może zamieścić dodatkowy komentarz. 

10. Wszystkie prace pisemne, które będą podlegały ocenie, uczeń/rodzic prześle w formie 
elektronicznej do nauczyciela w ustalonym terminie w formie, skanu, zdjęcia lub pliku 
tekstowym bądź innej formie ustalonej przez nauczyciela. 

11. W przypadku braku możliwości oceny ucznia z wykorzystaniem technologii informatycznej-
komputer, telefon, nauczyciel ustala z rodzicem: 
a) sposób/formę dostarczenia do szkoły prac ucznia podlegających ocenie, 
b) dopuszcza się również indywidualne spotkania na terenie szkoły celem monitorowania 

postępów edukacyjnych. 
 

 
 
 


