
ZARZĄDZENIE Nr  7/2020/21 

  

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lutyni 

 

z dnia 9 listopada 2020 r. 

 

 

w sprawie wdrożenia zasad dotyczących sposobu weryfikacji wiedzy  

i umiejętności uczniów klasach 1-3  oraz organizacji pracy w trakcie nauczania zdalnego 

 

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. _ Karta Nauczyciela (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2215) w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 

listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19.( Dz. U. z 2020r, poz.1960) 

 

 

Zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Zobowiązuję nauczycieli klas 1-3 do wdrożenia zasad dotyczących sposobu 

weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów oraz organizacji pracy w trakcie nauczania 

zdalnego zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia. 

 

 

 

§ 2. 

 

Polecam wicedyrektorowi przekazanie poprzez dziennik elektroniczny każdemu 

rodzicowi komunikatu, który stanowi załącznik 1 i 2 do zarządzenia.  

 

 

 

§ 3. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 9 listopada 2020 r.  

i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną.   

 

                                                                                                                  

           

 

Dyrektor szkoły 

 

J. Rybacka 

                                   



 

 

Załącznik nr 1 

 

Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów  

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lutyni 

w związku ze zdalnym nauczaniem  

obowiązujące od 9.11.2020 r. do odwołania. 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że: 

 

Celem oceniania podczas kształcenia na odległość jest: 
- mobilizowanie uczniów do systematycznej pracy; 
- docenianie staranności w wykonywaniu zadań i pokonywaniu napotkanych trudności; 
- uwzględnianie możliwości psychofizycznych i organizacyjno-technicznych uczniów. 

 
Zdalne nauczanie nie może polegać wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu 
materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia. 
 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia będzie obejmować: 

- wiadomości; 
- umiejętności przedmiotowe; 
- postawy i wartości kształtowane w procesie dydaktycznym. 

Rodzaje narzędzi do sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów: 
- notatki; 
- ćwiczenia; 
- prezentacje; 
- prace pisemne; 
- karty pracy; 
- testy; 
- quizy; 
- udział w dyskusjach on-line, wypowiedź na forum; 
- wszelkie formy aktywności wskazane przez nauczyciela, prace umieszczane  
na obowiązującej w szkole platformie edukacyjnej lub w postaci samodzielnej, 
udokumentowanej w sposób określony przez nauczyciela pracy w domu, ze szczególnym 
uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów, poziomu kompetencji 
informatycznych oraz dostępności posiadanego sprzętu służącego komunikowaniu. 
 
 

 



 

Ocenie podlegają prace ucznia kl. I – III wysłane na wskazany przez nauczyciela adres  

 (dziennik Vulcan, aplikację MS Teams). 

 

1. Nauczyciel: 

● realizuje treści podstawy programowej zawarte w rozkładach materiału na rok 

szkolny 2020/2021; 

● pracuje zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć, w godz. 8:00 – 15:20; 

● wskazuje uczniowi sposób i formę realizacji zagadnień; 

● uwzględnia indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

● wspiera ucznia w procesie dydaktycznym; 

● motywuje do systematycznej pracy; 

● wykorzystuje w kształceniu na odległość różnorodne metody, formy i techniki; 

● uwzględnia możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego 

wysiłku umysłowego w ciągu dnia; 

● stosuje przemiennie kształcenia: z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia; 

● informuje ucznia o sposobie sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz oceniania jego 

osiągnięć edukacyjnych; 

● monitoruje i sprawdza wiedzę, umiejętności oraz postępy uczniów; 

● ocenia: notatki, ćwiczenia, prezentacje, prace pisemne, plakaty, testy, quizy, udział  

w dyskusjach on-line, wypowiedzi na forum oraz wszelkie formy aktywności zgodnie  

z wagami ocen zawartymi w statucie; 

● stosuje obowiązującą skalę ocen; 

● stosuje kryteria oceny ustalone w  Statucie szkoły. 

● określa czas na odesłanie pracy (3 dni, jeśli są to projekty edukacyjne, 

doświadczenia); 

● na bieżąco wpisuje oceny do dziennika elektronicznego – na sprawdzenie prac ma  

7 dni; 

● archiwizuje, w specjalnie utworzonych do tego celu folderach, prace uczniów  

i przechowuje je do wglądu; 

Informacja zwrotna do ucznia, dotycząca elementów jego pracy, wymaganych 

poprawek i wskazówek zostanie przedstawiona po powrocie ucznia do szkoły. 

 

2. W kl. I – III stosuje się elementy Oceniania Kształtującego. 

 

3. Uczeń klas I - III zobowiązany jest: 

● systematycznie korzystać z dziennika Vulcan oraz aplikacji MS Teams, czytać 

wiadomości i realizować zalecenia nauczycieli; 

● w razie braku  dostępu do Internetu, korzystać z materiałów przekazanych mu, po 

ustaleniu z rodzicami form przekazu materiałów; 

● terminowo odsyłać wskazane przez nauczyciela materiały na wskazany adres; 

● przestrzegać zasad BHP podczas pracy oraz regulaminu korzystania z zajęć online; 

● w przypadku trudności z realizacji materiału/zadania niezwłocznie poinformować  

o tym nauczyciela w celu ustalenia formy pomocy. 

 



 

                                                  4. Rodzice: 

● są informowani o wynikach i postępach ucznia poprzez dziennik elektroniczny  

lub telefonicznie w ustalonym terminie; 

● wspierają dziecko w wykonywaniu przez niego działań przewidzianych w punkcie 3; 

● są zobowiązani do systematycznego monitorowania osiągnięć ucznia. 

 

5. Ocena z zachowania 
 
Ocena z zachowania stanowi składową:  

● oceny nauczycieli uczących; 

● ocenę wychowawcy; 

● ocenę rodzica; 

● samoocenę ucznia (terminowe wysyłanie prac, systematyczne logowanie się  

do dziennika, aplikacji MS Teams i zapoznawanie się z zadaniami wysyłanymi przez 

nauczycieli, sumienne wykonywanie zadań). 

 

Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności: 

● wywiązywanie się z obowiązków ucznia, a także systematyczność i sumienność  

w wywiązywaniu się ze szkolnych obowiązków w czasie ograniczonego 

funkcjonowania szkoły; 

● postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

● dbałość o honor i tradycje szkoły; 

● dbałość o piękno mowy ojczystej;  

● dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

● godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, również podczas uczestniczenia 

w zajęciach zdalnego nauczania; 

● okazywanie szacunku innym osobom. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ocenę z zachowania  wystawia  wychowawca klasy, 

mając na względzie oceny składowe wystawione przez osoby w/w. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2  

  

Szczegółowe zasady organizacji pracy w zakresie nauczania zdalnego 

obowiązujące od 9.11.2020 r. do odwołania. 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że: 

 

1. Nauczyciele realizują zajęcia w ramach obowiązującego ich tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, prowadzonych bezpośrednio  

z uczniami albo na ich rzecz, w tym przydzielonych im zajęć wynikających z pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej (rewalidacyjne, specjalistyczne). 

2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane  

z wykorzystaniem: 

a. dziennika elektronicznego Vulcan - każda lekcja zostanie przesłana przez nauczyciela jako 

wiadomość dla rodziców w formie konspektu lekcji; 

b. Microsoft Teams - każdemu uczniowi zostało założone konto, musi tylko zalogować się 

własnym loginem i hasłem. Microsoft Teams to aplikacja, która wchodzi w skład pakietu 

Office365, dostępnego od momentu zalogowania się online. W przypadku kłopotów  

z zalogowaniem się na indywidualne konto ucznia prosimy o kontakt z wychowawcą; 

c. Documaster Campus - za pośrednictwem tej platformy wychowawcy mają możliwość 

umieszczenia materiałów zarówno obowiązkowych, jak i dodatkowych dla uczniów. 

Specjaliści szkolni (pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny) umieszczają  

na w/w stronie przydatne materiały dla uczniów z zakresu pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej, nauczyciel bibliotekarz udostępnia dzieciom materiały związane z rozwojem 

czytelnictwa (m.in. książki i czasopisma w formie elektronicznej), nauczyciele świetlicy 

zamieszczają materiały dotyczące kreatywnego zagospodarowania czasu wolnego przez 

uczniów klas młodszych w trakcie edukacji zdalnej; 

d. materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego Ministra 

Edukacji Narodowej, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub 

przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji 

Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych; 

e. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii; 

f. innych niż wyżej wymienione materiałów wskazanych przez nauczyciela. 

 

3. Nauczyciele będą komunikować się  z uczniami zgodnie z obowiązującym tygodniowym 

rozkładem zajęć, to znaczy w dniu planowanych lekcji z danego przedmiotu w godz. 8:00  

- 15:20. 

http://m.in/


4. Nauczyciele będą realizować treści podstawy programowej zawarte w rozkładach 

materiału na rok szkolny 2020/2021. W przypadku konieczności modyfikacji rozkładu 

materiału, nauczyciel indywidualnie podejmuje decyzję w porozumieniu z dyrektorem. 

 

5. Nauczyciele będą wpisywać tematy lekcji w dzienniku elektronicznym zgodnie z planem 

lekcji zaznaczając obecność ucznia jako ZN - zdalne nauczanie. 

6. Nauczyciele będą dbali o higienę pracy poprzez równomierne obciążanie uczniów 

zadaniami oraz zróżnicowanie zadań. Przekazywane przez nauczyciela zadania do realizacji 

muszą łączyć przemienne kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia  

z uwzględnieniem specyfiki zajęć. Nauczyciele są zobowiązani uwzględniać możliwości 

psychofizyczne uczniów wynikające z opinii i orzeczeń. 

7. W klasach 1 - 3 zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć danej klasy. Wychowawca,  
w porozumieniu z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie planuje formę pracy zdalnej 
(zajęcia online, lekcja w formie konspektu lub inna forma wybrana przez nauczyciela)  dla 
uczniów w poszczególnych dniach z zachowaniem reguły: 

- dwóch 30 – minutowych zajęć online z zakresu edukacji wczesnoszkolnej dziennie; 

- jednych 30 – minutowych zajęć online z zakresu języka angielskiego w tygodniu; 

Za równomierne obciążenie uczniów materiałem odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele 
uczący w danym oddziale.  

W klasach 1-3 nauczyciele komunikują  z uczniami zgodnie z zasadą: zajęcia rozpoczynają się 
o godzinie wskazanej w planie (np. o godz. 8.45) i trwają 30 minut (w przypadku zajęć on-
line). Zajęcia, które nie zostaną uwzględnione jako zajęcia online w danym dniu zostaną 
przesłane przez nauczyciela w wybranej przez niego formie – zgodnie z metodami  
i technikami kształcenia na odległość wymienionymi w punkcie 2.  

Realizacja zajęć podlega również rejestracji w dzienniku elektronicznym. 

8. Nauczyciele będą realizować treści podstawy programowej zawarte w rozkładach 

materiału na rok szkolny 2020/2021. W przypadku konieczności modyfikacji rozkładu 

materiału, nauczyciel indywidualnie podejmuje decyzję, a informację o modyfikacji przekaże 

w sprawozdaniu z realizacji podstawy programowej. 

9. Nauczyciele będą wpisywać tematy lekcji w dzienniku elektronicznym Vulcan zgodnie  

z planem lekcji z zaznaczeniem frekwencji. Podczas zajęć online obecność uczniów jest 

monitorowana we wszystkich klasach na podstawie ich zalogowania i widocznej aktywności 

na MS Teams. W przypadku zajęć wysyłanych w formie konspektu przez dziennik 

elektroniczny Vulcan obecność jest zaznaczana na podstawie odczytania danej wiadomości 

przez ucznia/rodzica do godz. 20.00 tego samego dnia, w którym ta wiadomość została 

wysłana. 

Frekwencja ucznia podczas edukacji zdalnej zaznaczana jest w dzienniku elektronicznym jako 

ZN. 

10. Nauczyciele będą dbali o higienę pracy poprzez równomierne obciążanie uczniów 

zadaniami oraz zróżnicowanie zadań. Przekazywane przez nauczyciela zadania do realizacji 

muszą łączyć przemienne kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia  

z uwzględnieniem specyfiki zajęć. Nauczyciele są zobowiązani uwzględniać możliwości 

psychofizyczne uczniów wynikające z opinii i orzeczeń. 

11. Oceny za postępy uczniów w nauce będą wpisywane do Dziennika Vulcan. 



12. Z uwagi na zaistniałą bardzo trudną sytuację epidemiologiczną i związane z tym napięcie 

emocjonalne, proszę o wyrozumiałość, wzajemne wsparcie i współpracę. W odniesieniu  

do trudności związanych z weryfikowaniem stopnia samodzielności pracy ucznia, 

przyjmujemy zasadę domniemania uczciwości ucznia i pozostania w kontakcie z rodzicami  

w kwestiach wątpliwych. 

13. Mając na uwadze konieczność ograniczania bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, 

nauczyciele w kwestiach dydaktycznych i wychowawczych będą udzielać informacji  

i pozostawać w kontakcie z rodzicami poprzez dziennik Vulcan. Wsparcia psychologiczno - 

pedagogicznego będą udzielać uczniom i ich rodzinom specjaliści szkolni (pedagog, 

psycholog, logopeda i terapeuta pedagogiczny). Konsultacje zdalne będą odbywać się 

zgodnie z bieżącymi potrzebami i w formie wskazanej przez specjalistę (telefonicznie, online, 

mailowo, za pośrednictwem dziennika elektronicznego). 

Osobistą wizytę w szkole zaplanujmy wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do załatwienia 

sprawy. 

14. Szkoła oferuje możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego do nauki w czasie pracy 

online, po podpisaniu umowy użyczenia. Wypożyczony sprzęt nie może być wykorzystywany 

do innych celów i zwrócony w nienaruszonym stanie. Proszę kontaktować się w tej sprawie  

z wychowawcami lub bezpośrednio ze szkołą.  

15. Zaproponowana przez placówkę forma edukacji zdalnej w klasach 1 – 3 będzie 

monitorowana, a w razie konieczności zostanie zmodyfikowana.  

16. Informacja o ochronie danych osobowych. 

Podstawowe zasady obowiązujące uczniów w trakcie zajęć: 

a. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze prowadzone online przez pracowników szkoły przy 
użyciu komunikatorów nie mogą być w żaden sposób rejestrowane, jeśli nauczyciel nie 
wyraził na to pisemnej zgody; 

b. zabronione jest rozpowszechnianie wizerunku oraz głosu nauczyciela bez jego pisemnej 
zgody, zgodnie bowiem z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288); 

c. zajęcia online prowadzone przez pracowników szkoły przeznaczone są tylko i wyłącznie 
dla uczniów szkoły i tylko uczniowie danej klasy zgodnie z planem lekcji klasy w konkretnych 
lekcjach mogą uczestniczyć. Obecność innych uczniów na zajęciach (z innej klasy w szkole) 
jest możliwa tylko za zgodą wychowawcy ucznia i nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. 

Zobowiązuje się wszystkich uczniów do przestrzegania powyższych zasad. 

Pouczenie: niezależnie od powyższego w przypadku wypełnienia znamion przestępstwa 
określonego w art. 212 kodeksu karnego (znieważenie), osoba znieważona może żądać 
ścigania osoby, która dopuściła się ww. przestępstwa i ukarania takiej osoby przez sąd. Za 
dopuszczenie się przestępstwa znieważenia grozi kara grzywny oraz kara ograniczenia 
wolności, a w przypadku znieważenia w środkach masowego komunikowania się, nawet kara 
do roku pozbawienia wolności. 

 


