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Organizacja realizacji zadań jednostki z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia  
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Podstawa prawna:   

Organizacja realizacji zadań jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań jest opracowana zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. 

U. z 2019r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020r. poz. 374) oraz 

na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 20 marca 2020r. 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz.  

U. z 2019r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020r. poz. 374) i 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.    

   

 SPIS TREŚCI:   

1. Prowadzenie zajęć   

2. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci 

elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać   

3. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach 

klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych. – w 

załączeniu, plan zajęć na platformie PADLET   

4. Ocenianie  5. Konsultacje z nauczycielami    

6. Modyfikacja odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i 

szkolnego zestawu programów nauczania   

7. Modyfikacja odpowiednio zestawów treści nauczania – tematyka zajęć    

8. Sposób informowania Rodziców o ocenach, postępach i trudnościach w nauce i 

zachowaniu    

9. Nauczanie zdalne dla uczniów bez dostępu do Internetu   

10. Sprawdzanie obecności uczniów na zajęciach zdalnych   

11. Dokumentowanie oceniania i obecności uczniów na zajęciach zdalnych i realizacji 

zadań jednostki   

12. Realizacja zadań wychowawczych szkoły   

13. Zebrania Rady Pedagogicznej w czasie organizacji zajęć zdalnych   

14. Tryb ustalenia oceny zachowania uwzględniając zdalne nauczanie w II okresie    

15. Egzamin klasyfikacyjny  16. Egzamin poprawkowy   

   

   

 

   

   

   

   

   

   



   I.   Prowadzenie zajęć:   

1. Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie od dnia 25 marca do odwołania 

będą realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik kształcenia na 

odległość w szczególności z wykorzystaniem:  

a) materiałów wirtualnej tablicy PADLET umieszczonej na stronie internetowej 

szkoły  

http://www.sp10szczecin.pl/  

b) materiałów   dostępnych   na   stronie   MEN  

https://www.gov.pl/web/edukacja,Kuratorium Oświaty w Szczecinie   

http://www.kuratorium.szczecin.pl/, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu  

https://www.oke.poznan.pl/cms,669,wojewodztwo_zachodniopomorskie.htmoraz 
innych stron internetowych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej,  c) 
materiałów prezentowanych w telewizji, TVP Kultura oraz radiu,   

d) strona vod.tvp.pl w godzinach 9.00-13.00 sekcja „eSzkoła”   

e) Epodreczniki.pl,   

f) podręcznika internetowego „Włącz Polskę”    

g) portalu edukacyjnego Instytutu Pamięci Narodowej    

h) Biblioteki Cyfrowej Ośrodka Rozwoju Edukacji    

i) innych niż wymienione w lit. a– h materiałów wskazanych przez nauczyciela;    

j) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę              

informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem.   

2. Na stronie szkoły utworzona jest zakładka "ZDALNE LEKCJE". Wystarczy na nią 

kliknąć, a poniżej znajdują się przekierowania na odpowiednie strony dla 

poszczególnych poziomów klas.    

3. Na stronie znajdują się wszystkie przedmioty w systemie tygodniowym. Rozwijają  

się tam scenariusze na każdy dzień. Na tej stronie nikt się nie loguje, nie 

rejestruje. Traktowana jest jako kolejna strona internetowa szkoły tylko dla 

konkretnego poziomu klas.   

4. Klasy z jednego poziomu mają przewidziane w tygodniu te same lekcje, nawet 

jeżeli uczą ich różni nauczyciele. Wszystkie scenariusze przygotowywane są w 

zespołach nauczycieli danego przedmiotu.    

5. Przy każdej lekcji znajdują się e-maile do nauczycieli. To przez adresy e-mailowe utrzymywany 

będzie stały kontakt na linii uczeń - nauczyciel. Na stronie szkoły w zakładce ZDALNE 

LEKCJE zamieszczone zostają adresy emailowe każdego nauczyciela służące 

zdalnej komunikacji. Dodatkowo wszystkie komunikaty do uczniów i rodziców 

zamieszczane są poprzez komunikator w iDzienniku.   

6. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do założenia własnych kont pocztowych i 

przesłania ich do swoich wychowawców.   

7. Wychowawcy ewidencjonują adresy kont pocztowych w folderach klas.   

8. Uczniowi e, jeżeli czegoś nie wiedzą, mają wątpliwości, zapytania zobowiązani są  

do kontaktu bezpośrednio z nauczycielem przedmiotu poprzez jeg o email.    

9. Scenariusze zajęć na stronie publikowane będą w systemie tygodniowym. Każdy  

uczeń może przez to uczyć się we własnym tempie, wybrać przedmiot z każdego  
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dnia i też o każdej godzinie. Daje to pewną dodatkową możliwość przy 

ograniczonym dostępie do urządzeń przy pracy zdalnej w rodzinach.   

10. Nauczyciele, nawet jeżeli lekcja przewidziana jest na czwartek, czy piątek i tak 

odpowiedzą na pytanie ucznia w każdy dzień. Darmowy pakiet- polecany jest do 

wykorzystania do zajęć do pobrania i instalacji darmowy pakiet biurowy Office 

https://sourceforge.net/projects/openofficeorg.mirror/files/4.1.7/binaries/pl/Ap 

ach e_OpenOffice_4.1.7_Win_x86_install_pl.exe/download   

11. Scenariusze zajęć na PADLECIE na środę, czwartek i piątek zamieszczone zostaną 

we wtorek popołudniu, co spowoduje, iż lekcje ze środy, czwartku i piątku z 

ubiegłego tygodnia znikną ze strony.    

12. Proponowane dla uczniów w domu jest zapisanie zajęć lekcyjnych w folderze na 

własnym komputerze.   

13. Scenariusze zajęć są spersonalizowane.   

14. Scenariusze są podwójnie weryfikowane.    

15. Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot sprawdza scenariusze, który dostaje od 

nauczyciela odpowiedzialnego za poziom, który dostał je wcześniej od nauczycieli 

uczących danego przedmiotu.   

16. Nauczyciel odpowiedzialny za poziom klas spośród scenariuszy wybiera właściwe, 

sprawdza, czy materiał jest prawidłowy, nie ma błędów i przesyła do nauczyciela 

odpowiedzialnego za przedmiot. Wysyłane są  tylko te scenariusze do 

opublikowania na dany tydzień.    

17. Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot sprawdza i jeszcze raz koryguje błędy, 

jeżeli się zdarzyły, gotowe scenariusze wysyła do administratora, który już niczego 

nie czyta, tylko zamieszcza na stronie. Dodatkową weryfikację na stronie 

dokonują również nauczyciele świetlicy.   

13.Nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest poinformować wychowawcę klasy i 

rodziców ucznia poprzez iDziennik, kontakt telefoniczny o braku kontaktu z uczniem i 

brakiem wykonywania zadań.   

14. Wychowawca klasy w przypadku braku kontaktu z uczniem natychmiast 

informuje o tym fakcie rodziców ucznia.   

15. Wychowawcy klas codziennie monitorują stan swoich uczniów i prowadzą 

dokumentację o stanie klasy na folderze wychowawcy klasy.   
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II. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z 

których uczniowie lub rodzice mogą korzystać   

   

Zajęcia zdalne realizowane  przez nauczycieli pochodzące z różnych źródeł i materiałów, 

które będą mogli wykorzystać uczniowie i rodzice zamieszczane będą na stronie 

„padlet.com".   

Materiały do realizacji w trybie tygodniowym dla ucznia przekażą nauczyciele z 

wykorzystaniem min. :   

• adresów stron  platform edukacyjnych rekomendowanych przez MEN,    

• Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do 

spraw oświaty   i wychowania    

• materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra 

właściwego do  spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek 

podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach 

internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  i okręgowych komisji 

egzaminacyjnych   

• materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofoni i innych 
materiałów wskazanych przez nauczyciela np. stron zawierających filmiki 
edukacyjne, zestawy ćwiczeń,  Propozycje źródeł multimedialnych:  
gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalnana, której są materiały edukacyjne - polecane 
platformy, strony i serwisy internetowe np.: epodreczniki.pl - gotowe materiały 
dydaktyczne   

Scholaris.pl portal zawiera interaktywne materiały pomocne w realizacji treści ze wszystkich 

przedmiotów, na różnych poziomach edukacyjnych   

NINATEKA  wyjątkowy, unikalny zasób archiwalnych materiałów audiowizualnych strona 

szkolawchmurze.org. Po utworzeniu darmowego konta uczeń uzyska dostęp do materiałów 

edukacyjnych z przedmiotów objętych nauczaniem w szkole podstawowej.   

Materiały te w całości realizują podstawę programową MEN.  TVP 

Kultura - teatr telewizji oraz ekranizacja lektur lekcje  

online  znajdujące się na stronie pl.khanacademy.org    platforma edukacyjna 

ZdobywcyWiedzy.pl pomaga dzieciom w nauce oraz utrwalaniu materiału szkolnego   

platforma edupuzzle, na której znajduje się mnóstwo edukacyjnych, wartościowych filmów i 

kursów   

platforma wordwall, na której znajdują się gotowe, interaktywne ćwiczenia z każdego  

przedmiotu   

SZALONELICZBY.PL  platforma, na której uczniowie mogą przygotowywać się do 
sprawdzianów i do egzaminów zewnętrznych strona Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog 
wprowadza w świat programowania i kodowania LearningApps.org platforma, na której 
znajdują się ogromne zasoby interaktywnych ćwiczeń, chyba z każdego przedmiotu platforma 
edukator.pl bezpłatne, otwarte narzędzia i zasoby edukacyjne  platforma wolnelektury, na 
której znajdziemy potrzebne uczniom lektury w formacie pdf, ale  

także w formie audiobuków   

Matika – zadania z matematyki dla dzieci w szkołach podstawowych   

Eduelo to nowoczesne narzędzie edukacyjne oferujące quizy dla uczniów i nauczycieli  

Wsipnet.pl  dostęp do podręczników i ćwiczeń online z WSiP  docwiczenia.pl pod tym 

adresem dostępne są materiały z fizyki po otrzymaniu kodu od  

nauczyciela   

matzoo.pl zadania online z matematyki    
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Quizlet platforma do nauki słownictwa j. angielskiego  Quizuzz platforma do nauki 
języka angielskiego  i dodatkowe materiały i platformy edukacyjne udostępniające 
treści w trakcie zajęć.   

   

III. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas 

(semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach  

      W przypadku zajęć, których w planie zajęć przed „zdalnym nauczaniem” było więcej niż        

1x raz w tygodniu, materiał komasowany jest tak, by wiadomości na  jednej jednostce 

było tyle, co na dwóch  zajęciach.  

  

pozaszkolnych. – w załączeniu, plan zajęć na platformie PADLET      

  

IV. Ocenianie:   

1. Określenie sposobów podejmowania przez ucznia aktywności określonych przez 

nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających 

podstawę do oceny pracy ucznia:   

Uczeń potwierdza wykonanie zadania poprzez e- mail - wysyła wynik swojej pracy. 

Może to być w zależności od przedmiotu - wypracowanie, zdjęcie, prezentacja, 

ćwiczenie - uzupełnione w edytorze tekstowym, itp.   

   

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania – nauczanie zdalne   

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. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte są w aneksach 

do kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów.   

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

Podstawowej nr 10 w Szczecinie   

5. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.    

6. Na czas nauczania zdalnego zasada procentowa oceniania pozostaje bez zmian.   

7. Uczeń w ciągu trwania zajęć w systemie online podlega systematycznej i obiektywnej ocenie 

w zakresie wiedzy.    

8. O postępach ucznia, rodzice są systematycznie informowani poprzez wpis do dziennika 

elektronicznego.    

9. Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną lub roczną, biorąc pod uwagę oceny wcześniej 

uzyskane w trakcie trwania zajęć w szkole oraz bieżące oceny w zakresie zdalnego nauczania.  

Ocena śródroczna lub roczna jest wypadkową uzyskanych ocen bieżących.    

10. Wystawienie oceny rocznej może nastąpić po uwzględnieniu oceny śródrocznej i co najmniej 3 ocen 

cząstkowych uzyskanych przez ucznia w II okresie.   

11. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych opiekunów 

w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny   



12. Uczeń może nie być klasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny śródrocznej 

lub rocznej. Ostateczną decyzję o klasyfikowaniu ucznia podejmuje nauczyciel przedmiotu.    

13. Na miesiąc przed klasyfikacją roczną, uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) powinni być 

poinformowani o zagrożeniu oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem.    

Aneks do kryteriów oceniania z matematyki – matematyka – nauczanie zdalne   

1. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z wykorzystaniem 

narzędzi wskazanych przez nauczyciela.   

2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez:   

3. Zestawy zadań i karty pracy zamieszczane na platformie „Padlet”, które uczeń rozwiązuje i 

odsyła  drogą mailową w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.   

4. Kartę pracy lub zestaw zadań uczeń będzie otrzymywał raz na 2 tygodnie.   

5. Karta pracy i zestaw zadań będą oceniane.   

6. W przypadku nieodesłania pracy (nieobecność nieusprawiedliwiona) uczeń nie otrzymuje 

oceny, ma kolejny tydzień na przesłanie pracy, ale nie może ubiegać się o najwyższą ocenę za 

wykonane zadanie.   

7. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej uczeń nie otrzymuje oceny, ma dwa tygodnie, 

od powrotu do obowiązków szkolnych, na przesłanie pracy.   

8. 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.   

9. Wykonane zadania, karty pracy przesyłane są przez uczniów na nośnik wskazany przez 

nauczyciela w określonym terminie (e-mail podany przez nauczyciela). Wszystkie formy 

zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe tzn. uczeń musi je wykonać.   

10. Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania (wrzesień 2019).   

Aneks do przedmiotowego system oceniania  język angielski – nauka zdalna:   

1. Uczniowie podczas nieobecności w szkole będą oceniani za zadania domowe, prace pisemne, 

karty pracy, skany, nagrania, projekty.   

2. Nieprzygotowanie – czyli nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela. 

Nieprzesłanie do nauczyciela zleconego zadania we wskazanym terminie, traktowane jest 

każdorazowo jako nieprzygotowanie do zajęć.    

3. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadnie otrzymane w czasie e- 

nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela.   

Aneks do kryteriów oceniania – przedmioty przyrodnicze ( fizyka, chemia, geografia, przyroda, 

biologia ) – nauka zdalna   

1. Uczeń może wykazać się swoją wiedzą poprzez:   

• Wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.) wyznaczonych przez nauczyciela 

na stronie szkoły a następnie przesłanie ich na wyznaczony przez nauczyciela adres mailowy    

• Wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.),    

• Wykonanie zadań na platformach edukacyjnych   



• Wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.) wyznaczonych przez nauczyciela 

na stronie platformy Padlet, a następnie przesłanie ich na wyznaczony przez nauczyciela 

adres mailowy.   

• Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że uczeń musi 

posiadać z nich ocenę.   

• Uczeń może poprawić każdą ocenę  tylko jeden raz (w ciągu 2 tygodni od jej uzyskania). 

Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika, a przy ustalaniu oceny na koniec 

poszczególnych semestrów brane są pod uwagę obydwie oceny (uzyskane w pierwszym 

terminie i z poprawy).   

• Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – plagiat, skutkuje oceną 

niedostateczną bez możliwości poprawy.   

Aneks do kryteriów oceniania język polski – ocenianie w trybie zdalnego nauczania   

1. Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonać w zeszycie wskazane ćwiczenia.    

2. Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez 

nauczyciela prace pisemne krótkie i długie prace stylistyczne (np. dedykacja, zaproszenie, 

ogłoszenie, list oficjalny, rozprawka, opowiadanie twórcze) i projektowe oraz karty pracy 

(gramatyczne i ortograficzne), które zostaną ocenione zgodnie z dotychczas obowiązującymi 

kryteriami. Niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z oceną niedostateczną.  

Prace niesamodzielne będą oceniane na ocenę niedostateczną.   

3. Nauczyciel może przygotować test na platformie e-nauczanie, wsipnet lub innej  i będzie on 

wtedy na ocenę.    

4. Uczeń otrzymuje informację zwrotną od nauczyciela z komentarzem dotyczącym otrzymanej 

oceny.   

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

wykonywane w czasie e-nauczania w ciągu dwóch tygodni.   

Aneks do kryteriów oceniania edukacja wczesnoszkolna – nauczania zdalne   

1. W okresie zdalnego nauczania nauczyciel ocenia prace ucznia z wykorzystaniem narzędzi 

wskazanych przez nauczyciela.   

2. Każdy nauczyciel wybiera dowolną i dogodną formę pracy i informuje rodziców i uczniów o 

wybranej metodzie pracy. W okresie tym nauczyciel monitoruje i realizuje podstawę 

programową.   

3. W okresie zdalnego nauczania nauczyciel wystawia min jedną ocenę w tygodniu jednak nie 

więcej niż trzy.   

Aneks do kryteriów oceniania – wychowanie fizyczne – nauczania zdalne   

Praca zdalna w wychowaniu fizycznym realizowana będzie z części podstawy programowej, 

zaliczamy do niej elementy edukacji zdrowotnej, przepisy gier zespołowych, historie Igrzysk 

Olimpijskich ery nowożytnej i starożytnej. Wszystkie wiadomości dla uczniów będą 

przekazywane w formie plakatów, prezentacji, konspektów oraz filmów 

instruktażowopokazowych. Uczniowie będą oceniani za zadane referaty, mini – prezentacje 

lub odpowiedzi z quizów wyżej wymienionych elementów podstawy programowej.   



Nauczyciel wychowania fizycznego ma obowiązek przesłać uczniowi materiały edukacyjne 

(link do filmu, artykułu, prezentacji itp.) w zakresie wiedzy, wynikające z wymagań z 

podstawy programowej oraz programu nauczania. Tematy powinny dotyczyć wszystkich 

bloków tematycznych określonych w podstawie programowej. Nauczyciel powinien określić 

jakie zadnie ma do wykonania uczeń (patrz karta pracy ucznia). Pamiętać należy o 

dostosowaniu materiałów do danego poziomu edukacyjnego.    

Uczeń powinien: przeczytać wskazany przez nauczyciela artykuł lub jego fragment, obejrzeć 

film instruktażowy, odpowiedzieć na pytania w formie pisemnej oraz wykonać zadania 

wynikające z kryteriów na poszczególne oceny.   

Wskazówki dla nauczyciela: ucznia nie należy przeciążać zadaniami teoretycznymi z 

przedmiotu wychowanie fizyczne. Proponujemy jedną kartę pracy dla ucznia przeznaczyć na 

dwa tygodnie. Pozostałe zadania, które nauczyciel zaproponuje uczniom (przesyłając link lub 

gotowe zestawy ćwiczeń) powinny mieć formę ćwiczeń ruchowych, które nie podlegają 

ocenie w nauczaniu online.    

Aneks do kryteriów oceniania – religia – nauczania zdalne   

1. Zadania (w rozsądnej ilości) będą określone i ocenianie w kategoriach: obowiązkowe i dla 

chętnych,   

2. Zadania mogą być przez uczniów przesyłane w formie skanów, zdjęć, plików tekstowych w 

określonym przez nauczyciela terminie i na wyznaczony adres, komunikator itp.   

3. Uczeń może poprawić każdą ocenę za „zdalne zadanie” do wskazanego przez nauczyciela 

terminu.   

4. Uczeń chętny do wykonania  dodatkowej pracy na wyższa ocenę umawia się z nauczycielem.   

5. Nauczyciel podaje temat i wyznacza termin oddania/wysłania tej pracy.   

6. Opracowania uczniów muszą mieć wskazane źródła.   

Aneks do kryteriów oceniania – historia i wos – nauczania zdalne   

• oceniane będą karty pracy (zdjęcia lub skany), zadania z mapami, odpowiedzi na pytania 

przesyłane drogą mailową we wskazanym terminie, zgodnie z podanymi przez nauczyciela 

kryteriami, prezentacje multimedialne, praca ze źródłem historycznym (mapa, schemat, 

tekst), prasówka (tylko WOS)   

• na zajęciach zdalnych uczeń korzysta z zeszytu, podręcznika, zeszytu ćwiczeń, a także z 

platformy scholaris, e - podręczniki oraz platformy GWO i WSiP,   

• dłuższe wypowiedzi pisemne na zadany temat zgodnie z podanymi przez nauczyciela 

kryteriami,   

• wszystkie prace muszą mieć bibliografię, prace niesamodzielne będą oceniane na ocenę 

niedostateczną,   

• zeszyt i ćwiczenia powinny być prowadzone systematycznie i czytelnie. Wszystkie braki 

powinny być uzupełnione. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia termin uzupełnienia 

zaległości ustala się z nauczycielem. W czasie nauczania zdalnego uczeń ma obowiązek 

wykonywać w zeszycie  wysłane  przez nauczyciela  zadania. Będą one ocenione i 

sprawdzone przez nauczyciela po powrocie do szkoły.   



• Nauczyciel ma również prawo wybiórczo prosić wskazanych uczniów o przesłanie zdjęć 

zeszytów z wykonaną pracą. Niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z oceną 

niedostateczną   

• Poprawa prac wykonanych przez ucznia w okresie zdalnego nauczania – do oceny  

dostatecznej włącznie (karty pracy, prezentacje multimedialne, pracę ze źródłem 

historycznymi prasówkę -wos ) odbywać się będzie w ciągu 2 tygodni, prace oceniane będą 

zgodnie z kryteriami w przedmiotowym systemie oceniania z przedmiotu.    

Aneks do kryteriów oceniania – plastyka – nauczania zdalne   

Uczeń ma do wykonania pracę plastyczną, której tematyka i sposób wykonania zostanie 

podany w scenariuszu lekcji. Termin wykonania – 2 tygodnie. Pracę należy podpisać na 

pierwszej stronie, wyraźnie, drukowanymi literami: imię, nazwisko, klasa, zrobić zdjęcie i 

wysłać na adres nauczyciela przedmiotu.   

Aneks do kryteriów oceniania – technika, muzyka, informatyka – nauczania zdalne   

Muzyka   

1. Uczniowie zapoznają się z podanymi zagadnieniami na podstawie linków do stron 

internetowych, sporządzają krótkie notatki w zeszycie wg pytań zadanych w scenariuszach 

lekcji.   

2. Wykonanie piosenek  będzie oceniane na podstawie przesłanych plików multimedialnych.    

3. Ocenie podlegać będą prace dodatkowe przekazane przez nauczyciela.   

Technika   

1. Prace techniczne zadane do wykonania będą ocenione w formie zdjęć, skanów, plików i 

innych dogodnych form.   

2. Zagadnienia teoretyczne uczniowie opracowują na podstawie linków do stron internetowych 

lub mogą korzystać z własnych źródeł. Notatki muszą zawierać minimum odpowiedzi na 

pytania zawarte w scenariuszu lekcji. Oceny za przygotowanie notatki wpisywane są na 

podstawie plików przesyłanych do nauczyciela.   

3. Obowiązkowe zadania z techniki do wykonania przez ucznia będą umieszczane na stronie 

pl.padlet.com zgodnie z tygodniowym rozkładem nauczania zdalnego.   

4. W razie zgłoszonych przez ucznia kłopotów z wykonaniem zadania, nauczyciel jest 

zobowiązany pomóc w zrozumieniu/wyjaśnieniu zadania, udostępniając uczniowi 

odpowiednie linki, na których umieszczone jest wytłumaczenie materiału, np. na serwisie 

internetowym Youtoube lub własne nagrania, bądź wysłać instrukcję jak dane zadanie 

wykonać.   

5. Uczeń może poprawić każdą ocenę za „zdalne zadanie” w sposób wskazany przez nauczyciela 

oraz do wyznaczonego terminu.     

6. Uczeń w ciągu trwania zajęć w systemie online podlega systematycznej i obiektywnej ocenie 

w zakresie wiedzy i umiejętności.     

7. O postępach ucznia, rodzice są systematycznie informowani poprzez wpis do dziennika 

elektronicznego.    



Informatyka   

1. Zadania z zakresu programowania blokowego ocenione zostaną po „udostępnieniu 

publicznym” przez ucznia jego pracy na stronie https://scratch.mit.edu/, bądź wykonaniu 

zrzutu ekranu wyniku końcowego zrealizowanego zadania.   

2. Obowiązkowe zadania z informatyki do wykonania przez ucznia będą umieszczane na 

Padlecie zgodnie z tygodniowym rozkładem nauczania zdalnego. Zadania mogą być przez 

uczniów przesyłane w formie skanów, zdjęć, plików tekstowych w określonym przez 

nauczyciela terminie i na wyznaczony adres e-mailowy.    

3. W razie zgłoszonych przez ucznia kłopotów z wykonaniem zadania, nauczyciel jest 

zobowiązany pomóc w zrozumieniu/wyjaśnieniu zadania, udostępniając uczniowi 

odpowiednie linki, na których umieszczone jest wytłumaczenie materiału, np. na serwisie 

internetowym Youtube lub własne nagrania.   

4. Uczeń może poprawić każdą ocenę za „zdalne zadanie” w sposób wskazany przez nauczyciela 

oraz do wyznaczonego terminu.     

2. Sposoby oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – kryteria.  Dla 

każdego ucznia posiadającego opinię, orzeczenie z PPP lub kartę pomocy 

psychologicznej - wszyscy nauczyciele opracowali odpowiednie dostosowania z 

poszczególnych przedmiotów, które będą również  uwzględniane. Każdy uczeń będzie 

oceniany indywidualnie z uwzględnieniem kryteriów odpowiednich do jego 

możliwości psychofizycznych.    

Uczniom tym nauczyciele z poszczególnych przedmiotów zapewnią dodatkowe 

wsparcie i będą odpowiadać na wszelkie dodatkowe pytania lub zaplanują mniejszą 

partię materiału lub zadań koniecznych do wykonania. Będą mogli prosić o 

dodatkowe wyjaśnienia, ukierunkowania, na które nauczyciel systematycznie będzie 

odpowiadał za pośrednictwem poczty elektronicznej.   

Wydłużenie terminu przesyłania zdalnej pracy, nie ocenianie za popełnione błędy 

ortograficzne, stosowanie innej punktacji, wykonanie mniejszej ilości partii 

wskazanego przez nauczyciela materiału, uwzględnienie widocznej pomocy rodzica, 

udzielanie dodatkowych wyjaśnień, wskazówek za pośrednictwem maila, iDziennika, 

kanałów online. Każdy uczeń będzie oceniany indywidualnie z uwzględnieniem 

kryteriów odpowiednich do jego możliwości psychofizycznych.    

Nauczyciele w nauczaniu zdalnym stosują się do wcześniejszych zaleceń i ustaleń 

wynikających z opinii, orzeczeń, dysfunkcji ucznia.   

3. Zajęcia rewalidacyjne    

Odbywają się bezpośrednio poprzez email  ucznia i nauczyciela prowadzącego zajęcia. 
Nauczyciel na bieżąco przekazuje informacje bezpośrednia dotyczące zadań, ćwiczeń i 
postępów rodzicom ucznia.   

4. Warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych – 

mniejszość niemiecka, język polski dla cudzoziemców.   

Kształcenie w ramach mniejszości języka niemieckiego zakłada nauczanie języka 

niemieckiego jako języka mniejszości narodowej na I etapie edukacji (klasa zerowa 

wychowania przedszkolnego i edukacja wczesnoszkolna) i języka polskiego dla 

cudzoziemców w wymiarze 1 godzin tygodniowo.    

https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/


Wszystkie zadania do realizacji będą przesyłane raz w tygodniu od godziny 8.00. 

Uczeń będzie miał na określony dzień przekazane zadania przez  komunikator w 

iDzienniku  lub poprzez inne łącze ( email rodziców).   

   

              V.  Konsultacje z nauczycielami  

                           Na emaile nauczycieli i na komunikatorze w iDzienniku uczniowie i rodzice 

kierować mogą wszystkie zapytania dotyczące prowadzonych zajęć, czy wystawianych ocen  

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30. – 15.30.   

    

VI. Modyfikacja odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego i szkolnego 

zestawu programów nauczania   

1. J. polski – program realizowany bez zmian.   

2. J. angielski– program realizowany bez zmian.   

3. J. niemiecki– program realizowany bez zmian.   

4. Matematyka– program realizowany bez zmian.   

5. Historia– program realizowany bez zmian.   

6. Przyroda– program realizowany bez zmian.   

7. Geografia– program realizowany bez zmian.   

8. Fizyka– program realizowany bez zmian.   

9. Chemia– program realizowany bez zmian.   

10. WOS– program realizowany bez zmian.   

11. EDB– program realizowany bez zmian.   

12. Informatyka– program realizowany bez zmian.   

13. Technika– program realizowany bez zmian.   

14. Plastyka– program realizowany bez zmian.   

15. Muzyka– program realizowany bez zmian.   

16. Biologia– program realizowany bez zmian, zmiana kolejności realizowanych działów.   

17. Religia – modyfikacje dostosowujące realizację treści programowych do zdalnego 

nauczania.   

18. WF – modyfikacje dostosowujące realizację treści programowych do zdalnego 

nauczania.   

19. Kl. 1- 3 - program będzie realizowany z uwzględnieniem możliwości dokonywania 

zmian na bieżąco przez nauczyciela.   

20. Gr. „0” - program będzie realizowany z uwzględnieniem możliwości dokonywania 

zmian na bieżąco przez nauczyciela.   

 

 

 

 

 



VII.   Modyfikacja odpowiednio zestawów treści nauczania – tematyka zajęć   

Język polski – brak modyfikacji.   

Języki obce – brak modyfikacji.   

Matematyka – brak modyfikacji.   

Fizyka – brak modyfikacji.   

Chemia – brak modyfikacji.   

Biologia:   

Zmiana kolejności realizacji treści działów:   

Kl.5d, 5e – dział TKANKI I ORGANY ROSLINNE będzie realizowany po dziale RÓŻNORODNOŚĆ 

ROSLIN   

KL  7A  –  dział  UKŁAD  WYDALNICZY  będzie  realizowany  po 

 dziale  REGULACJA NERWOWOHORMONALNA   

klasa 5 a, b, c - brak modyfikacji.   

Przyroda: brak modyfikacji. Historia:– 

brak modyfikacji.   

klasy 5:   

25.03 – 27.03 – Wsie i miasta w średniowieczu (połącznie tematów: średniowieczna wieś + 

średniowieczne miasto)   

30.03 – 03.04 – Spór cesarstwa z papiestwem oraz Kościół i kultura na zachodzie Europy 

(połączenie tematów: spór cesarstwa z papiestwem + kościół i kultura na zachodzie Europy) 

klasa 6A:   

Temat: Francja republiką – zostanie zrealizowany w późniejszym terminie.   

WOS:  

25.03 – 27.03 – Cele i zasady działania UE. Polska w UE (połączenie tematów: cele i zasady 

działania Unii Europejskiej + we wspólnej Europie)   

Informatyka – brak modyfikacji.  

 Muzyka:   

klasa 4   

Temat: Wiosenne melodie. Nie uczymy piosenki - brak możliwości.  Temat: 

Dzień dobry Panie Chopinie - nie uczymy piosenki - brak możliwości.  

klasa 5   

Temat: Potęga muzyki Beethovena – rozłożone  na dwie lekcje.   

 W-F – brak modyfikacji.   

Plastyka – brak modyfikacji.   

Geografia– brak modyfikacji.   

   

 

 

 

 

 

 

 

   



VIII.  Sposób informowania Rodziców o ocenach, postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu    

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców w momencie wpisu ich  przez 

nauczyciela do dziennika elektronicznego.   

2. O materiałach do realizacji w danym tygodniu nauczyciel informuje uczniów i 

rodziców poprzez  platformę ZDALNE LEKCJE, dodatkowo może przesłać 

informację przez dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną lub przez wskazany 

przez nauczyciela kontakt.   

3. O bieżących ocenach, postępach i trudnościach w nauce, uzdolnieniach ucznia 

nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych informują ucznia oraz jego 

rodziców poprzez dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną lub przez wskazany 

przez nauczyciela i wychowawcę kontakt w godzinach 7.30 – 15.30.   

4. Rodzice zobowiązani są do systematycznego kontrolowania postępów dziecka w 

nauce poprzez odczytywanie ocen w dzienniku elektronicznym oraz wiadomości 

zamieszczanych w komunikatorze w Dzienniku. Dokonanie przez rodziców 

odczytu w dzienniku elektronicznym uznaje się  za potwierdzenie odbioru 

informacji o ocenach dziecka.   

5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel jest zobowiązany uzasadnić każdą 

ustaloną przez siebie ocenę.   

6. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie pisemnej. Uzasadnienie sporządza 

w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku online na pocztę szkoły.   

7. Rodzice ucznia mają prawo wglądu do wszystkich  pisemnych prac, które 

udostępniane będą w formie elektronicznej (skan, zdjęcie)   

8. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz wychowawca 

oddziału zobowiązani są do pisemnego poinformowania ucznia  o przewidywanej 

dla niego ocenie negatywnej z zajęć oraz  nieodpowiedniej i nagannej ocenie 

zachowania poprzez dziennik elektroniczny  i  potwierdzenie odczytu.   

9. O pozostałych przewidywanych ocenach uczniowie są informowani poprzez 

dziennik elektroniczny na dwa tygodnie przed  klasyfikacją. Fakt poinformowania 

uczniów nauczyciele zajęć edukacyjnych i wychowawcy oddziałów odnotowują w 

dzienniku elektronicznym.   

10. Rodzice o przewidywanej ocenie negatywnej śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych oraz nieodpowiedniej i nagannej ocenie  zachowania ich 

dziecka informowani są w formie pisemnej poprzez dziennik elektroniczny na 

miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej.   

11. Wydruk potwierdzenia odczytanej wiadomości o przewidywanej ocenie 

negatywnej oraz nieodpowiedniej i nagannej ocenie zachowania ucznia szkoła  

przechowuje  do końca każdego roku szkolnego.   

12. W przypadku nieodebranej wiadomości  przez  rodziców ucznia szkoła przesyła 

informację o przewidywanych  negatywnych ocenach klasyfikacyjnych, a także o 

nieodpowiedniej i nagannej ocenie zachowania listem poleconym  za 

potwierdzeniem odbioru.   

13. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ustalają dla 

ucznianauczyciele tych zajęć, a ocenę zachowania wychowawcy oddziałów w  



terminie, nie później niż na tydzień przed zebraniem klasyfikacyjnym rady 

pedagogicznej.   

14. Na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej nauczyciele poszczególnych  zajęć edukacyjnych oraz wychowawcy 

oddziałów są zobowiązani poinformować ucznia oraz jego rodziców o ustalonych 

śródrocznych i rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz ocenach  zachowania 

poprzez dziennik elektroniczny z zaznaczeniem potwierdzenia odbioru.   

15. Wychowawca oddziału  może zmienić ustaloną dla ucznia śródroczną i roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania na niższą w przypadku, gdy uczeń dopuścił się 

poważnego czynu. O zmianie oceny wychowawca  informuje rodziców w formie 

pisemnej poprzez dziennik elektroniczny oraz przekazuje informację o ocenie 

radzie pedagogicznej na zebraniu  klasyfikacyjnym.   

16. Ogólne podsumowanie wyników śródrocznej i rocznej klasyfikacji, sukcesy 

uczniów wychowawcy oddziałów przedstawiają rodzicom za pomocą dziennika 

elektronicznego i poczty elektronicznej.    

17. Nie podaje się do publicznej wiadomości imiennych wyników testów, 

sprawdzianów, wyników egzaminu zewnętrznego po klasie ósmej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.   

   

   IX.   Nauczanie zdalne dla uczniów bez dostępu do Internetu   

1. Wychowawca klasy do czwartku (każdego tygodnia) zbiera od nauczycieli materiał dla 

ucznia do pracy w domu. Materiał musi obejmować cały tydzień nauki 

(poniedziałekpiątek).   

2. Wychowawca w czwartek danego tygodnia przesyła „pakiet” na pocztę szkolną: 

sp10@miasto.szczecin.pl .   

3. Szkoła drukuje „pakiet” i wysyła listem poleconym na adres zapisany w kartotece 

ucznia w dzienniku elektronicznym.   

4. Wychowawca zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności zapisanego adresu w 

kartotece w dzienniku elektronicznym.   

5. Wychowawcy przed przesłaniem materiałów do szkoły mają obowiązek sprawdzić 

wszystkie scenariusze z przedmiotów, zweryfikować, w przypadku błędów odesłać do 

nauczyciela przedmiotu, który ma nanieść poprawki i przesłać do wychowawcy.   

6. Wychowawca sprawdza, czy możliwe jest odesłanie pracy ucznia do sprawdzenia na 

adres emailowy nauczyciela, w przypadku takiego braku do scenariuszy wychowawca 

dołącza adnotacje, iż na adres szkoły uczeń ma dostarczyć pakiet zadań dla 

nauczycieli.    

   X.   Sprawdzanie obecności uczniów na zajęciach zdalnych   

1. Uczeń na emaila swojego wychowawcy wysyła codziennie monit "obecny", aby ten 

mógł odnotować spełnianie obowiązku szkolnego przez ucznia w swojej dokumentacji 

prowadzonej zdalnie.    

2. Wychowawcy klas w karcie obecności (wzór w załączeniu) klas odnotowuje fakt 

obecności ucznia na zajęciach.   



3.   

4. 1. każdego miesiąca  o godz. 8.00 wysyła listę za miesiąc do wicedyrektora i do 

pedagoga.    

5. W przypadku choroby ucznia, który nie będzie obecny na zajęciach,  wychowawca 

odnotowuje ten fakt w karcie obecności i informuje nauczycieli przedmiotów ucznia o 

tym fakcie. 

6. Dokumentację obecności wychowawca nanosi do iDziennika. Folder 
obecności  wychowawca przechowuje w swojej dokumentacji do końca roku   

szkolnego.   

Klasa …..      Obecności uczniów termin………………………………………...     Wychowawca AAAAAAAAAA   

L.p   Nazwisko 

ucznia   
i   imię   data   data   data   data   data   

1   AA       Ob.   Ob.   Ob.   Ob.   Ob.   

2   BB       Ob.   Ob.   Ob.   Ob.   Ob.   

3   CC   
    

Ob.   Ob.   Ob.   Ob.   Ob.   

4   DD   
                   

5   EE   
                   

6   
                      

   

XI.   Dokumentowanie oceniania i obecności uczniów na zajęciach zdalnych i realizacji zadań 

jednostki   

1. Nauczyciele dokumentują przeprowadzenie zajęć poprzez wpisy tematów w 

iDzienniku.   

2. Dokumentowanie realizacji zadań jednostki systemu oświaty  odbywać się 

będzie w dziennikach elektronicznych nauczycieli.   

3. Wpisów należy dokonywać zgodnie z tematyką zajęć zawartą w tygodniowym 

zakresie treści nauczania w poszczególnych klasach.   

4. Lekcje przewidziane na dwie jednostki, a realizowane w trakcie jednej, 

zapisujemy jako kontynuację poprzedniego tematu, wpisując temat z 

poprzedniej lekcji.   

5. Wychowawcy klas zaznaczają spełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów 

w iDzienniku w rubryce obecności.   

6. Ocenianie uczniów odbywa się poprzez iDziennik.   

   

   

Wychowawca w komputerze zakłada folder obecność klasy. Tworzy listę na dany 

miesiąc, wpisuje dane ucznia i codziennie potwierdza jego  

obecność. 

    



   XII.   Realizacja zadań wychowawczych szkoły   

1. Realizacja zadań wychowawczych szkoły odbywa się poprzez wpisy w iDzienniku   

( pogadanki, tematy zajęć, scenariusze zajęć na platformie  PADLET)   

2. W zakładce na stronie szkoły uruchomiony został Szkolny Telefon Zaufania służący 

rozwiązywania różnych sytuacji uczniów.    

3. Funkcja wychowawcza – wychowawcy klas kl. I – III realizacja treści wychowawczych  

na poszczególnych edukacjach   

       

KLASY   4     

Lp.   Temat  lekcji   Sposób realizacji   Zadania dla dzieci   

1   Wyrobienie 

nawyków   

kulturalnego 

zachowania się .   

Zapoznanie uczniów z pojęciami i zasadami 

savoir-vivre dla każdego ,oglądnięcie filmiku 

https://www.youtube.com/watch?v=iUnlJfRoF 

o8   

   

Podaj przkłady wykorzystania 

zasad savoir-vivre w szkole i w  

klasie   

2   Troska o zdrowie i 

bezpieczeństwo.   

   

Zapoznanie z procedurami wzywania pomocy.    

Zapoznanie z zasadami korzystania z telefonów 

alarmowych-Numery alarmowe   

wypisać znane numery 

alarmowe   

   

3   Zwierzęta 

człowiekowi- 

człowiek   

zwierzętom.   

   

Polecam zobaczyć  na Youtube filmik   

pt.         Niesamowita przyjaźń ludzi i zwierząt   

oraz     9 przypadków, gdy dzikie zwierzęta 

uratowały ludzi   

   

   

       

KLASY   5   

  

1   Internet – korzyści i 

zagrożenia.   

Spróbujcie podać przykłady, w jaki sposób 
nowe technologie   

można wykorzystać pozytywnie, a w jakich   

przypadkach mogą być niebezpieczne (plusy i 

minusy). Przy wykonywaniu tego zadania  

skorzystaj z filmików znajdujących się na  

stronie: https://www.saferinternet.pl/menu/m 

aterialy- 

edukacyjne/materialymultimedialne/owce-w- 

sieci.html   

Zastanów się, jakie są Twoje 
ulubione strony i dlaczego 
właśnie te Ci się podobają.   

   

https://www.youtube.com/watch?v=iUnlJfRoFo8
https://www.youtube.com/watch?v=iUnlJfRoFo8
https://www.youtube.com/watch?v=iUnlJfRoFo8
https://www.youtube.com/watch?v=iUnlJfRoFo8
https://www.youtube.com/watch?v=iUnlJfRoFo8
https://www.youtube.com/watch?v=iUnlJfRoFo8
https://www.saferinternet.pl/menu/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/owce-w-sieci.html
https://www.saferinternet.pl/menu/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/owce-w-sieci.html
https://www.saferinternet.pl/menu/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/owce-w-sieci.html
https://www.saferinternet.pl/menu/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/owce-w-sieci.html
https://www.saferinternet.pl/menu/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/owce-w-sieci.html
https://www.saferinternet.pl/menu/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/owce-w-sieci.html
https://www.saferinternet.pl/menu/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/owce-w-sieci.html
https://www.saferinternet.pl/menu/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/owce-w-sieci.html
https://www.saferinternet.pl/menu/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/owce-w-sieci.html
https://www.saferinternet.pl/menu/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/owce-w-sieci.html
https://www.saferinternet.pl/menu/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/owce-w-sieci.html
https://www.saferinternet.pl/menu/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/owce-w-sieci.html
https://www.saferinternet.pl/menu/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/owce-w-sieci.html
https://www.saferinternet.pl/menu/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/owce-w-sieci.html
https://www.saferinternet.pl/menu/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/owce-w-sieci.html
https://www.saferinternet.pl/menu/materialy-edukacyjne/materialy-multimedialne/owce-w-sieci.html


2   Wielkanocne 

tradycje.   
Napisz, jakie tradycje wielkanocne są 

obchodzone w Twoim domu. Jakie potrawy   
pojawiają się na stole ? Co znajdzie się w  

Twoim wielkanocnym koszyczku   

Aby poznać polskie tradycje wielkanocne, 

uczniowie mogą podjąć się trzech wyzwań w 

aplikacji LearningApps:   

https://learningapps.org/2203438   

Na koniec spróbuj rozwiązać 

krzyżówkę – informacji 

możesz poszukać w 

Internecie.   

Chętni uczniowie wykonują 

projekt własnej pisanki   

wielkanocnej, która może stać 

się domową ozdobą w czasie   

  

    https://learningapps.org/view2203438   

https://learningapps.org/view831531   

   

świąt.   

   

3   Ekologia, 

czyli ważna 

segregacja 

odpadów   

Uczniowie oglądają filmik edukacyjny, z którego 

otrzymują instruktaż na temat prawidłowej 

segregacji odpadów:   

https://www.youtube.com/watch?v=ynv0Uwl  

6ZNk   

   

To, czy uczniowie 

prawidłowo zapamiętali 

zasady segregacji, mogą 

łatwo sprawdzić   

podejmując wyzwanie gier 

edukacyjnych z aplikacji   

LearningApps:                

https://learningapps.org/watc 

h?v=pktift6it01https://learnin 

gapps.org/view1259735   

https://learningapps.org/watc 

h?v=pe6hruj6c01   

https://learningapps.org/watc 

h?v=p5dr4yon301   

   

4   „Kilka słów 

o poczuciu 

własnej 

wartości”   

dwuminutowy film zalecany przez Narodowy 

Program Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia   

(https://www.youtube.com/watch?v=GutSBEo 

n4gE)   

   

5   „Kilka słów o 

emocjach”   

dwuminutowy film zalecany przez Narodowy 

Program Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia  

(https://www.youtube.com/watch?v=PYqnlzV  

RflQ)   

   

   

https://learningapps.org/2203438
https://learningapps.org/2203438
https://learningapps.org/2203438
https://learningapps.org/view2203438
https://learningapps.org/view2203438
https://learningapps.org/view2203438
https://learningapps.org/view831531
https://learningapps.org/view831531
https://learningapps.org/view831531
https://www.youtube.com/watch?v=ynv0Uwl6ZNk
https://www.youtube.com/watch?v=ynv0Uwl6ZNk
https://www.youtube.com/watch?v=ynv0Uwl6ZNk
https://www.youtube.com/watch?v=ynv0Uwl6ZNk
https://www.youtube.com/watch?v=ynv0Uwl6ZNk
https://learningapps.org/watch?v=pktift6it01
https://learningapps.org/watch?v=pktift6it01
https://learningapps.org/watch?v=pktift6it01
https://learningapps.org/watch?v=pktift6it01
https://learningapps.org/view1259735
https://learningapps.org/view1259735
https://learningapps.org/view1259735
https://learningapps.org/view1259735
https://learningapps.org/view1259735
https://learningapps.org/view1259735
https://learningapps.org/watch?v=pe6hruj6c01
https://learningapps.org/watch?v=pe6hruj6c01
https://learningapps.org/watch?v=pe6hruj6c01
https://learningapps.org/watch?v=pe6hruj6c01
https://learningapps.org/watch?v=pe6hruj6c01
https://learningapps.org/watch?v=pe6hruj6c01
https://learningapps.org/watch?v=p5dr4yon301
https://learningapps.org/watch?v=p5dr4yon301
https://learningapps.org/watch?v=p5dr4yon301
https://learningapps.org/watch?v=p5dr4yon301
https://learningapps.org/watch?v=p5dr4yon301
https://learningapps.org/watch?v=p5dr4yon301
https://www.youtube.com/watch?v=GutSBEon4gE
https://www.youtube.com/watch?v=GutSBEon4gE
https://www.youtube.com/watch?v=GutSBEon4gE
https://www.youtube.com/watch?v=GutSBEon4gE
https://www.youtube.com/watch?v=GutSBEon4gE
https://www.youtube.com/watch?v=GutSBEon4gE
https://www.youtube.com/watch?v=GutSBEon4gE
https://www.youtube.com/watch?v=PYqnlzVRflQ
https://www.youtube.com/watch?v=PYqnlzVRflQ
https://www.youtube.com/watch?v=PYqnlzVRflQ
https://www.youtube.com/watch?v=PYqnlzVRflQ
https://www.youtube.com/watch?v=PYqnlzVRflQ
https://www.youtube.com/watch?v=PYqnlzVRflQ


6   „Higiena 

osobista”   dziesięciominutowy film zalecany przez Urząd 

Miasta Szczecin i Portal Edukacyjny   

(https://www.youtube.com/watch?v=NvoYTKpn4)   

   

7   „Nie można 

wierzyć we 

wszystko   

trzyminutowy film edukacyjny dotyczący 

korzystania z Internetu   

(https://www.youtube.com/watch?v=GJuS45jr  

RiA)   

   

8   Globalną ekologię 

zaczynam od 

siebie  

- recykling   

   

Uczeń powinien:   

• znać pojęcia: recykling, segregacja 

odpadów, sortowanie, kompostownik,   

• rozumieć potrzebę ochrony środowiska,   

KRZYŻÓWKA EKOLOGICZNA   

   

  

    • wiedzieć w jaki sposób dokonujemy 

segregacji odpadów,   

• umieć sortować śmieci do odpowiednich 

pojemników.   

Uczeń może uzyskać potrzebne informacje na 

stronie: http://naszesmieci.mos.gov.pl   

   

  

9   Jestem wirus-kuzyn 

grypy i   

przeziębienia.   

   

https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-  

3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_043d 

fd8a71d64cb78df2c51d21574e6b.pdf?fbclid=I 

wAR1kZJhBGcqmBW20vjz_SEIIBrH6NdSZTy41l  

HsLHJ0E8XavEXj9SB4RSI0   

   

     

KLASY   6   

 

1   Świadome  

przestrzeganie   

czystości i zasad   

higienicznego trybu 

życia.   

   

https://www.youtube.com/watch?v=C2yIDYIK 

kSU   

   

Podaj po trzy przykłady  

prawidłowego dbania o   

higienę osobistą oraz   

nieprzestrzegania czystości i 

zasad higienicznych.   

   

https://www.youtube.com/watch?v=-NvoY-TKpn4
https://www.youtube.com/watch?v=-NvoY-TKpn4
https://www.youtube.com/watch?v=-NvoY-TKpn4
https://www.youtube.com/watch?v=-NvoY-TKpn4
https://www.youtube.com/watch?v=-NvoY-TKpn4
https://www.youtube.com/watch?v=-NvoY-TKpn4
https://www.youtube.com/watch?v=-NvoY-TKpn4
https://www.youtube.com/watch?v=GJuS45jrRiA
https://www.youtube.com/watch?v=GJuS45jrRiA
https://www.youtube.com/watch?v=GJuS45jrRiA
https://www.youtube.com/watch?v=GJuS45jrRiA
https://www.youtube.com/watch?v=GJuS45jrRiA
https://www.youtube.com/watch?v=GJuS45jrRiA
http://naszesmieci.mos.gov.pl/
http://naszesmieci.mos.gov.pl/
http://naszesmieci.mos.gov.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=C2yIDYIKkSU
https://www.youtube.com/watch?v=C2yIDYIKkSU
https://www.youtube.com/watch?v=C2yIDYIKkSU
https://www.youtube.com/watch?v=C2yIDYIKkSU
https://www.youtube.com/watch?v=C2yIDYIKkSU
https://www.youtube.com/watch?v=C2yIDYIKkSU


2   Umiejętne 

zachowanie się w   

sytuacji zagrożenia   

   

   

https://www.youtube.com/watch?v=3yWW4Ik 

rnwo   

   

Podaj trzy przykłady jak można 

zminimalizować zakażenie się 

koronawirusem.   

   

3   Zagrożenia 

ekologiczne na 

terenie Polski.   

Otwórz i przeczytaj:   

http://www.fpfb.pl/analyses/view?analysis_id  

=510   

   

Wypisz zagrożenia ekologiczne 

na terenie Polski.   

   

4   Jak dbać o dobry 

nastrój?   

   

https://youtu.be/DLtvnRvzTs0   

Pharrell Williams, Happy -  

 https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N  

_BXs   

Stwórz indywidualną listy 

rzeczy, które są dla Ciebie   

źródłem pozytywnych emocji.   

Powinny być to rzeczy 

związane ze zmysłami, czyli   

np. muzyka, jedzenie, zapach 

albo z przypominaniem sobie 

miłych chwil. Taka lista   

  

      powinna znajdować się   

zawsze pod ręką, by w razie   

obniżonego nastroju móc po 

nią sięgnąć jak po lekarstwo.   

Opracuj krótki układ 

choreograficzny do piosenki :   

Jeśli masz ochotę, nagraj 

filmik i podziel się nim z 

przyjaciółmi.   

   

       

KLASY   7   

  

1   Zagrożenia 

ekologiczne   

Lekcje przygotowywane przez uczniów  w 

formie prezentacji multimedialnych   

   

2   Umiejętnośc 

radzenia sobie z 

presją środowiska   

Lekcje przygotowywane przez uczniów  w 

formie prezentacji multimedialnych   

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=3yWW4Ikrnwo
https://www.youtube.com/watch?v=3yWW4Ikrnwo
https://www.youtube.com/watch?v=3yWW4Ikrnwo
https://www.youtube.com/watch?v=3yWW4Ikrnwo
https://www.youtube.com/watch?v=3yWW4Ikrnwo
https://www.youtube.com/watch?v=3yWW4Ikrnwo
https://youtu.be/DLtvnRvzTs0
https://youtu.be/DLtvnRvzTs0
https://youtu.be/DLtvnRvzTs0
https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs
https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs
https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs
https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs
https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs
https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs


3   Jak radzić sobie z 

rożnymi formami 

agresji?   

https://spjanuszkowo.gminaznin.pl/?abcwiedzyo-

zjawisku-agresji-i-przemocy,64   

   

podaj 4 przykłady   

   

4   Jak ochraniasz  

swoje najbliższe  

środowisko?   

   

https://www.ekologia.pl/srodowisko/ochrona- 

srodowiska/najwazniejsze-problemy- 

ochronyprzyrody-w-polsce,264.html   

   

podaj 3-4 przykłady   

   

5   Jak się uczyć w 

pozaszkolnych 

realiach?   

   

burza mózgów  propozycje przesyłane 

mailowo wychowawcy klasy   

   

6   Jaki będzie świat po 

koronawirusie?   

   

praca pisemna, własne przemyślenia  

   

praca pisemna, własne 

przemyślenia  

   

         

KLASY   8   

1   Jak dbać o poczucie 

własnej wartości?   

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz  

/jak-dbac-o-poczucie-wlasnej-wartosci-1   

   

Uczeń opisuje, co to jest 

poczucie własnej wartości 

i dlaczego warto o nie 

dbać.   

Uczeń określa własne mocne i 

słabe strony.   

   

2   Dlaczego złość jest 

nam potrzebna?   
https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz  

/dlaczego-zlosc-jest-nam-potrzebna   

   

   

Uczeń proponuje różne 

sposoby radzenia sobie ze 

złością.   

3   2.Co dalej? – wybór 

szkoły.   

   

Ankieta predyspozycji zawodowych   Ankieta predyspozycji 

zawodowych   
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4   Wpływ nałogów na 

zdrowie i życie 

młodego człowieka.   

Ankieta dotycząca nałogów oraz prezentacja na 

temat wpływu nałogów na zdrowie i życie   

   

Ankieta dotycząca nałogów 

oraz prezentacja na temat 

wpływu nałogów na zdrowie i 

życie   

   

   

   

1. Realizacja doradztwa zawodowego – pedagog   

Realizacja zadań zdalnego nauczania wynikających z założeń Wewnątrzszkolnego 

Systemu Doradztwa Zawodowego poprzez:   

Korzystania z interaktywnych stron www w zakresie omawiania ścieżki edukacyjno- 

zawodowej,  poszerzaniu  wiedzy  o  rynku  pracy  i  świecie 

 zawodów https://mapakarier.org/   

( II etapy: 1. Miasto zawodów – gra interaktywna dla uczniów w wieku od 6-9 r. ż. 

https://mapakarier.org/city 2. Ścieżki kariery dla uczniów klas starszych 

https://mapakarier.org/paths )  

Wykorzystywanie narzędzi diagnostycznych – testy on – line dla uczniów w badaniu 

predyspozycji, zainteresowań, planowania kariery zawodowej: (DIAPREZAMUS,   

   Labirynt   zawodów,   Vademecum   Talentu,   Talent   

Game),  https://doradztwo.ore.edu.pl/narzedzia-diagnostyczne-

dladoradcowzawodowych/   

3.      Cykl filmów „drogi zawodowe” https://doradztwo.ore.edu.pl/multimedia/ 4.      

Realizacja projektu „Ekonomia na co dzień” https://ekonomia-na- 

codzien.junior.org.pl/pl/o-programie/program-edukacyjny   

   

2. Realizacja religii    

- Wspieranie duchowe uczniów,   

- Krótkie informacje dotyczące zagadnień religijnych (w miarę potrzeby) - Linki 

do nabożeństw, rozważań, filmików, piosenek, np.: 3MC   – Trzyminutowy  Katechizm    

- Co to jest modlitwa?   

https://www.youtube.com/watch?v=QzsGaET9PB0&list=PLIcePO_eJb2DRzJmpYDdvBKcsGut

qlq&index=69&t=0s  https://www.youtube.com/watch?v=CkeP3Npgspc&feature=youtu.be   

   

3. Realizacja zajęć wf   

Zajęcia wychowania fizycznego będą odbywały się w formie lekcji zdalnych. Sposób 

realizacji zadań jest dostosowany do treści lekcji i jest  zgodny oraz  dostosowany do 

opracowanego szkolnego rozkładu materiału dla poszczególnych klas z wychowania 

fizycznego. Nauczyciele udostępnią  online materiały z zakresu podstawy 

programowej wychowania fizycznego dla uczniów poszczególnych klas z 

wykorzystaniem zasobów multimedialnych w postaci np. filmików edukacyjnych, 

zestawów ćwiczeń lub materiałów pozwalających zrealizować wyznaczone zadania 

lekcji wybranego działu wychowania fizycznego.    

4. Zajęcia z programów projakościowych    
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Działalność Szkolnych Kół Pracy z Uczniem Zdolnym oraz realizacja Programu Nauki 

Indywidualnej zostaną wznowione i uzupełnione po zakończeniu czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.   

   

XIII. Zebrania Rady Pedagogicznej w czasie organizacji zajęć zdalnych   

             Zebrania Rady Pedagogicznej odbywać się będą w trybie zdalnym.   

   

XIV. Tryb ustalenia oceny zachowania uwzględniając zdalne nauczanie w II  

okresie    

   

1. Na początku każdego okresu (I i II) w danym roku szkolnym uczeń otrzymuje 

wyjściową ocenę bardzo dobrą zachowania.   

2. Z uwagi na wprowadzenie od marca 2020r „nauczania na odległość” dla uczniów i 

nauczycieli optymalnym rozwiązaniem pozostaje uwzględnienie wystawionej oceny z 

zachowania w I okresie przez wychowawcę, która jest wiążąca i kluczowa dla ucznia, 

w dużej mierze decyduje o końcowej ocenie z zachowania za bieżący rok szkolny.    

3. W trakcie „zdalnego nauczania” mającego miejsce w II okresie wychowawca w 

porozumieniu z nauczycielami uczącymi ucznia uwzględnia fakt trudu i wysiłku 

wkładanego przez ucznia w codziennej e-pracy, umiejętnego zorganizowania sobie 

planu dnia, tygodnia, systematyczności w wykonywaniu zleconych przez nauczyciela, 

wychowawcę ćwiczeń.   

4. Przy wystawieniu oceny końcowej z zachowania swoją ważność zachowuje 

samoocena ucznia oraz opinia ucznia o innych uczniach,  którą uczeń przesyła za 

pośrednictwem maila do wychowawcy w wyznaczonym przez szkołę terminie.   

5. Swoją ważność zachowuje skala ocen oraz przypisana do niej odpowiednio punktacja, 

tzw. „bonus” od wychowawcy, a także termin powiadamiania o wystawionej ocenie 

końcowo rocznej :   

a. WZOROWE – do (-2 pkt) + 10 punktów do oceny bardzo dobrej   

b. BARDZO DOBRE - od ( 0 pkt ) do (- 2 pkt )   

c. DOBRE  -  od ( - 3 pkt ) do (- 10pkt )   

d. POPRAWNE  - od ( - 11pkt ) do (- 20pkt )   

e. NIEODPOWIEDNIE - od ( - 21 pkt ) do (- 50pkt )   

f. NAGANNE -  jeżeli uczeń dopuści się czynu o charakterze karalnym, związanym  z 

wezwaniem policji, Straży Miejskiej np. kradzież, celowe, dotkliwe pobicie, itd.   

6. Roczna ocena  klasyfikacyjna  zachowania ucznia ustalana jest przez wychowawcę 

oddziału  na podstawie średniej arytmetycznej sumy punktów z dwóch okresów.   

7. Ustalona przez wychowawcę oddziału śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna 

zachowania ucznia musi uwzględniaćw szczególności:  a) wywiązywanie się z 

obowiązków ucznia;   

b) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;   

c) dbałość o honor i tradycje szkoły;    

d) dbałość o piękno mowy ojczystej;    

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych;    

f) godne ikulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;   



g) okazywanie szacunku innym osobom.    

8. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia ustala wychowawca 

oddziału zgodnie z ustalonymi kryteriami oraz przyjętą skalą, nie później niż na 

tydzień przed zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej uwzględniając:   

a. pisemną samoocenę ucznia – przesłana na email wychowawcy;    

b) opinię uczniów danej  klasy - przesłana indywidualnie na email wychowawcy;   

c) opinię uczących nauczycieli  i  uwagi pracowników niepedagogicznych;   

d) kryterium punktowe ocen.    

9. Ocena zachowania ucznia nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych, 

promocję do klasy programowo wyższej lub na ukończenie szkoły.   

10. Śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę oddziału 

jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.    

11. Odwołaniu podlega roczna ocena klasyfikacyjna zachowania w przypadku zgłoszenia 

przez rodziców pisemnych zastrzeżeń do dyrektora szkoły, że została ona ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu  jej ustalania.    

12. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane pisemnie od dnia ustalenia tej oceny, nie później  

jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia  zajęć dydaktyczno– wychowawczych na 

pocztę emailową szkoły lub listem poleconym.   

13. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona 

została zgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły oddala zastrzeżenia i o tym fakcie 

w formie pisemnej  informuje rodziców ucznia.   

14. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona 

została niezgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością 

głosów.   

15. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, nie 

może być ona niższa od ustalonej wcześniej oceny.    

16. Uczeń może otrzymać śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wyższą 

niż przewidywana, jeżeli:   

   

   

Uzyskał z  

punktów ocenę 

nieodpowiednią   

   

1. Nie ma żadnej uwagi           –  otrzymuje   +5 pkt.   

2. Zrobił coś pożytecznego     –  otrzymuje   +5 pkt.   

3. Jeżeli ilość pkt. dodatnich nie pozwala na uzyskanie wyższej oceny   

wychowawcamoże zastosować „bonus”,  ustalając uczniowi ocenę  poprawną.      

   

   

Uzyskał z 

punktów ocenę 

poprawną   

   

1. Nie ma żadnej uwagi             –  otrzymuje   +5 pkt.   

2. Zrobił coś pożytecznego       –  otrzymuje   +5 pkt.   

3. Jeżeli ilość pkt. dodatnich nie pozwala na uzyskanie wyższej 

oceny,wychowawca może zastosować „bonus”, ustalając uczniowi ocenę dobrą.   

   



   

Uzyskał z 

punktów  ocenę 

dobrą   

   

1. Nie ma żadnej uwagi            –   otrzymuje    +5 pkt.   

2. Zrobił coś pożytecznego       –  otrzymuje  +5 pkt.   

3. Jeżeli ilość pkt. dodatnich nie pozwala na uzyskanie wyższej oceny   

wychowawca  może zastosować „bonus”, ustalając uczniowi ocenę bardzo dobrą   

.    

   

   

17. Wychowawca  oddziału  podwyższa ocenę  zachowania  (nie  wyżej  niż o jedną)  i  o 

tym fakcie informuje ucznia oraz jego rodziców poprzez dziennik elektroniczny i email 

ucznia przed zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.   

18. Każdy wychowawca oddziału zobowiązany jest systematycznie dokumentować 

zachowanie uczniów  i przechowywać  dokumentację  na  podstawie, której  ustalił  

śródroczne  i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania.   

   XV.   Egzamin klasyfikacyjny   

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia, odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest 

klasyfikacja.     

2. Wychowawca jest zobowiązany poinformować na piśmie rodziców ucznia o braku 

podstaw do klasyfikacji w terminie określonym w Harmonogramie roku szkolnego.     

3. Uczniowi nieklasyfikowanemu na półrocze oblicza się ilość godzin nieobecności za  cały 

rok szkolny, czyli do dnia klasyfikacji rocznej.     

4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 

egzamin klasyfikacyjny.     

5. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 

na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić 

zgodę na egzamin klasyfikacyjny.     

6. Egzamin klasyfikacyjny śródroczny można przeprowadzać tylko w sytuacji, gdy realizacja 

zajęć edukacyjnych, z których uczeń został nieklasyfikowany kończy się w pierwszym 

okresie, gdyż wówczas śródroczna ocena klasyfikacyjna staje się oceną roczną.    

7. Pisemną prośbę do dyrektora szkoły o zgodę na egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa 

ma prawo wnieść zainteresowany uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) w 

terminie nie późniejszym niż 1 dzień przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem 

Rady Pedagogicznej listem poleconym.   

8. Uczeń, który został dopuszczony do egzaminu klasyfikacyjnego jest zobowiązany zgłosić 

się do nauczyciela danego przedmiotu po zestaw wymagań na egzamin klasyfikacyjny.    

9. Jeśli Rada Pedagogiczna nie wyrazi zgody na egzamin klasyfikacyjny uczeń nie otrzymuje 

promocji do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły.     

10. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych 

przepisów:     



1) indywidualny tok lub program nauki,     

2) uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,     

3) zmieniający szkołę, jeśli istnieje potrzeba wyrównania różnic programowych.     

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora 

szkoły. W skład komisji wchodzą:     

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako 

przewodniczący komisji;   

2) nauczyciel lub nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których 

przeprowadzany jest egzamin;  

3) przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w 

ciągu jednego dnia.   

12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.     

13. Termin egzaminu klasyfikacyjnego i sposób jego przeprowadzenia w przypadku zdalnego 

nauczania uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). W przypadku 

braku porozumienia miejsce i formę przeprowadzenia egzaminu określa dyrektor szkoły. 

Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.    

14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez dyrektora szkoły.     

15. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.   

16. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:     

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,     

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.     

17. Nauczyciel przedmiotu ucznia, może być zwolniony z przeprowadzenia egzaminu 

klasyfikacyjnego na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego 

takie same zajęcia edukacyjne lub pokrewne   

18. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.     

19. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć 

technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i 

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.     

20. Część pisemna egzaminów klasyfikacyjnych powinna trwać 45 - 60 minut.     

21. Uczniowi należy zagwarantować czas na przygotowanie się do odpowiedzi ustnej- 

maksymalnie 15 minut.     

22. Na uczniu spoczywa obowiązek takiego zaplanowania toku odpowiedzi ustnej, aby w 

czasie nie przekraczającym 15 minut zaprezentować odpowiedzi na przedstawione mu 

pytania.     

23. Zestawy egzaminacyjne zarówno w części pisemnej jak i ustnej zawierają zadania i 

pytania na wszystkich poziomach wymagań.    



24. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w 

szczególności:     

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;     

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;     

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;     

4) imię i nazwisko ucznia;     

5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;    6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.     

25. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego.  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.     

26. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu 

poprawkowego   

27. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia do sposobu 

przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego w terminie 5 dni od daty egzaminu.    

28. Dyrektor po rozpatrzeniu zgłoszonego zastrzeżenia w terminie 3 dni, podejmuje decyzję 

o:     

a) odrzuceniu wniosku, jeśli nie stwierdzi uchybień w sposobie przeprowadzenia 

egzaminu albo,    

b) ponownym przeprowadzeniu egzaminu klasyfikacyjnego dla danego ucznia, jeśli 

zostaną stwierdzone uchybienia przy przeprowadzaniu egzaminu klasyfikacyjnego.     

   XVI.  Egzamin poprawkowy   

   

Zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych     

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej  

uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy lub egzaminy poprawkowe z tych 

zajęć.     

2. Uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego wyłącznie na podstawie 

podania złożonego do Dyrektora Szkoły przez rodzica lub prawnego opiekuna 

przesłanego listem poleconym.   

3. Podanie , o którym mowa w pkt. 2 należy przesłać najpóźniej w terminie do 3 dni od 

dnia rocznej klasyfikacji.    

4. Rezygnacja z prawa do egzaminu poprawkowego jest równoznaczna z powtarzaniem  

klasy.    

5. Egzamin poprawkowy przysługuje także uczniowi, który przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego i otrzymał ocenę niedostateczną, pod warunkiem, że liczba 

egzaminów poprawkowych tego ucznia nie przekroczy dwóch.    



6. Niezgłoszenie się na egzamin klasyfikacyjny nie daje prawa do zdawania egzaminu 

poprawkowego.   

7. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić także uczeń będący w ostatniej klasie 

szkoły.    

Termin przeprowadzania egzaminu poprawkowego     

1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się po klasyfikacji rocznej, ale nie po klasyfikacji 

śródrocznej.     

2. Egzaminy poprawkowe przeprowadzane są w ostatnim tygodniu wakacji.     

3. Termin i sposób przeprowadzenia egzaminu poprawkowego w systemie zajęć  

zdalnych wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktycznowychowawczych.     

Forma egzaminu poprawkowego     

1. Egzamin poprawkowyprzeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a ocena z 

egzaminu powinna odzwierciedlać wiedzę ucznia zaprezentowaną podczas obydwu 

tych części.    

2. Wyjątek stanowi egzamin poprawkowy z:   

a) plastyki,     

b) muzyki,     

c) zajęć artystycznych,     

d) techniki / zajęć technicznych,     

e) informatyki / zajęć komputerowych,     

f) wychowania fizycznego, z których to zajęć egzamin ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych.     

3. Pytania egzaminacyjne zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed                 

egzaminem poprawkowym.   

4. Pytania egzaminacyjne obejmują materiał danego przedmiotu z całego roku 

szkolnego.     

Ocenianie na egzaminie poprawkowym     

1. Egzamin poprawkowy powinien umożliwiać zdającemu otrzymanie każdej oceny 

spośród obowiązującej skali ocen, a nie tylko oceny dopuszczającej.     

2. Zestaw pytań przygotowany przez nauczyciela na egzamin poprawkowy powinien 

obejmować wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych rocznych 

ocen klasyfikacyjnych. Oznacza to, że stopień trudności pytań powinien być 



adekwatny do kryteriów wymagań obowiązujących  z danych zajęć edukacyjnych i 

umożliwiać uczniowi uzyskanie każdej z ocen  w obowiązującej skali ocen.     

Termin przeprowadzania egzaminu poprawkowego     

1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych ( w czerwcu ).     

2. O ustalonych terminach i sposobie przeprowadzenia egzaminu w sposób zdalny 

Dyrektor Szkoły informuje pisemnie za pośrednictwem Wychowawcy Klasy Uczniów i 

jego Rodziców / Opiekunów Prawnych.     

3. Nieobecności podczas egzaminów poprawkowych mogą być usprawiedliwione tylko 

na podstawie zaświadczenia lekarskiego.     

4. Zwolnienie lekarskie, o którym mowa powyżej należy przedłożyć do Sekretariatu 

Szkoły na email szkoły najpóźniej w ciągu trzech dni od wyznaczonej pierwotnie daty 

egzaminu.    

Komisja egzaminacyjna     

1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja,  w której skład wchodzą:     

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako            

przewodniczący komisji   

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,     

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.     

2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela 

prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela 

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.     

3. Powołanie komisji egzaminacyjnej powinno mieć formę pisemną.     

Protokół egzaminacyjny     

1. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający  w szczególności:     

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,     

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,     

c) termin egzaminu poprawkowego,     

d) imię i nazwisko ucznia,     

e) zadania egzaminacyjne    



f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.     

2. Do protokołu dołącza się, odpowiednio, pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o 

ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania 

praktycznego.     

3. Protokół z egzaminu poprawkowego stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.   

Konsekwencje niezdania egzaminu poprawkowego     

1. Ocena uzyskana na egzaminie poprawkowym jest ostateczna.    

2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej i powtarza klasę.    

3. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły 

podstawowej może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do 

klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z 

jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że są one – zgodnie 

ze szkolnym planem nauczania – realizowane w klasie programowo wyższej.     

4. Warunkiem   takiej  promocji   jest   przystąpienie  ucznia  do  

 egzaminu poprawkowego.    

Dopiero przystąpienie do egzaminu i niezdanie go otwiera możliwość promowania z 

oceną niedostateczną.     

Świadectwo po poprawce    

1. Uczniowi mającemu zaplanowany egzamin poprawkowy nie należy wydawać żadnego 

świadectwa aż do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. Uczeń zdający 

egzaminy poprawkowe otrzymuje świadectwo po przystąpieniu do nich, o treści 

zależnej od ich wyników.     

2. Na świadectwie nie zamieszcza się informacji o poprawce, a jedynie ocenę uzyskaną 

na egzaminie.     

3. Informacja o przystąpieniu i wyniku egzaminu poprawkowego znajdzie się natomiast 

w arkuszu ocen ucznia.     

4. W przypadku ucznia, który przystępował do egzaminupoprawkowego lub egzaminu 

klasyfikacyjnego albo do sprawdzianu wiadomości  i umiejętności pozakończeniu 

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jako datę wydania 

świadectwaprzyjmuje się datę podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie 

wyników, odpowiednio,promocji albo klasyfikacji i promocji tego ucznia.   

5. Ocenę ustala komisja przeprowadzająca egzamin poprawkowy i jest ona ostateczna, 

niepodlega zatwierdzaniu przez radę pedagogiczną.   

Odwołanie od oceny z egzaminu poprawkowego     

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna 



zachowania zostały ustalone niezgodnie  z przepisami dotyczącymi trybu ustalania 

tych ocen.     

2. Zastrzeżenia te zgłasza się od dnia ustalenia rocznej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć 

edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż  w 

terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć 

dydaktycznowychowawczych.     

3. W przypadku zastrzeżeń do oceny z egzaminu poprawkowego termin ich zgłoszenia 

wynosi pięć dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.     

4. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania, dyrektor szkoły 

powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia 

oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. W tym 

przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.     

   

   

.     

    

    


