
Ocenianie wewnątrzszkolne w zdalnym nauczaniu 

aneks do Statutu Szkoły Podstawowej nr 27 im. prof. Władysława 

Szafera w Katowicach na podstawie Rozporządzenia MEN 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 

 

 

Zadalne nauczanie (kształcenie na odległość) – kształcenie, w którym nauczający  

znajduje się w dystansie przestrzennym, a często też czasowym od kształcącego się.  

Proces nauczania jest pobudzany i kierowany przez nauczyciela w sposób pośredni i cią-

gły za pomocą różnych mediów pozwalających pokonać dystans.  

Mediami nauczania mogą być wszystkie środki pośredniczące w procesie komunikowania 

prezentujące treści nauczania. Media mogą być techniczne i nietechniczne, personalne  

i niepersonalne. Należą do nich drukowane materiały nauczania jak i media techniki elek-

tronicznej, zarówno masowe i niemasowe. Wobec szerokiego znaczenia terminu „medium 

nauczania” może nie tylko chodzić o nośniki informacji, lecz także inne bodźce kształcenia 

się jak: zachęta, pobudzanie, ocenianie, kontrolowanie.  

(źródło : Wikipedia https://pl.wikipedia.org) 

§1 

[na podstawie § 61 Statutu] 

1. Celem oceniania wewnętrznego jest: 

b) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie, udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi 

informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć; 

c) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

e) dostarczanie nauczycielom i rodzicom informacji o postępach, trudnościach  

i szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno 

– wychowawczej. 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kształcenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nauczyciel


§2 
[na podstawie § 62 Statutu] 

1. Ocenianie  jest jawne dla ucznia i jego rodziców. 

2. W czasie nauki zdalnej nie przeprowadza się sprawdzianów i kartkówek 

3. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności uczniów:  

a) prace pisemne wskazane przez nauczyciela,  

b) zadania, ćwiczenia (w tym quizy) interaktywne realizowane poprzez platformy 

edukacyjne w ramach utworzonych klas lub na innych stronach www 

wskazanych przez nauczyciela  

§3 

[§ 63 Statutu pozostaje bez zmian -  z uwzględnieniem ograniczeń wynikających  

ze specyfiki przedmiotu oraz stopnia obciążeń uczniów realizacją zleconych zadań  

w okresie zdalnego nauczania] 

§4 

[§ 64 Statutu pozostaje bez zmian -  z uwzględnieniem ograniczeń wynikających  

ze specyfiki przedmiotu oraz stopnia obciążeń uczniów realizacją zleconych zadań  

w okresie zdalnego nauczania] 

§5 

[na podstawie § 65 Statutu] 

1. Bieżące ocenianie  z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia 

oraz  przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych, które 

pomagają w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga 

poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

2. Nauczyciel może prowadzić nauczanie zdalne za pomocą : 

a) Przesyłania materiałów dla ucznia poprzez dziennik elektroniczny 

b) Przesyłania poleceń i instrukcji wysyłanych SMS-em lub mailowo lub przez 

komunikatory mediów społecznościowych 

c) Programów telewizyjnych lub audycji radiowych 

d) Innych platform edukacyjnych i stron www, w tym także stworzonych przez  

nauczyciela  

3. W przypadku problemów ze sprzętem komputerowym lub dostępem do internetu to 

fakt ten należy zgłosić wychowawcy lub nauczycielowi uczącemu 



4. Komunikowanie się z uczniem i jego rodzicami, przesyłanie prac oraz przekazywanie 

informacji zwrotnych  uczniowi i jego rodzicom może być dokonywane przez  

dziennik elektroniczny VULCAN lub przez inne narzędzie wskazane przez 

nauczyciela. 

5. Podczas realizacji zdalnego nauczania uczeń lub rodzic ma prawo do konsultacji  

z nauczycielem prowadzącym zajęcia.  

6. Prace i wykonane polecenia podlegające ocenianiu  uczeń wysyła w terminie 

ustalonym przez nauczyciela. 

7. Nauczyciel nie ma prawa zlecić uczniowi zadania w postaci filmiku z wizerunkiem 

ucznia. 

8. Obowiązkiem nauczyciela jest przechowywanie dokumentacji elektronicznej 

związanej ze zdalnym nauczaniem do końca roku szkolnego.  

§6 

[na podstawie § 66 Statutu] 

1. Nauczyciele oceniając ucznia zobowiązani są dostosować wymagania edukacyjne 

do indywidualnych predyspozycji ucznia, a w szczególności, u którego stwierdzono 

specyficzne trudności w uczeniu się udokumentowane przez Poradnię 

Psychologiczno – Pedagogiczną lub inną Poradnię Specjalistyczną oraz w przypadku 

ucznia nieposiadającego orzeczenia lub opinii, ale objętego pomocą psychologiczno 

– pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych 

ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów. 

2. Dla uczniów z orzeczeniem Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – 

Pedagogiczne lub innej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  nauczyciele 

przygotowują 

i wysyłają indywidualne zestawy zadań dostosowane do indywidualnych możliwości 

ucznia na podstawie IPET – u. 

3. Uczniowie zwolnieni z drugiego języka obcego na podstawie opinii lub orzeczenia nie 

są objęci nauczaniem zdalnym z tego przedmiotu. 

 

 

 

 

 


