
                                                                                                                     

ZARZĄDZENIE Nr 3/2019/2020 

  

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lutyni 

 

z dnia 27 marca 2020 r. 

 

 

w sprawie wdrożenia zasad dotyczących sposobu weryfikacji wiedzy  

i umiejętności uczniów 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 § 1 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r.  

w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 493)  

 

Zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Zobowiązuję nauczycieli edukacji przedmiotowych, w tym nauczycieli edukacji 

wczesnoszkolnej do wdrożenia zasad dotyczących sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności 

uczniów w trakcie nauczania zdalnego zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 

 

 

 

§ 2. 

 

Polecam wicedyrektorom przekazanie poprzez edu-dziennik każdemu rodzicowi  

i uczniowi komunikatu, który stanowi załącznik 1 do zarządzenia.  

 

 

 

§ 3. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 27 marca 2020 r.  

i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną.   

 

                                                                                                                  

           

 

 

Dyrektor szkoły 

                                   



 

 

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 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r. 

 

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: 

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. 

Ocenie podlegają prace ucznia kl. IV – VIII wysłane na e – mail  

wskazany przez nauczyciela. 

 

1. Nauczyciel: 

● realizuje treści podstawy programowej zawarte w rozkładach materiału na rok 

szkolny 2019/2020, 

● pracuje zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć, w godz. 9:00 – 15:00. 

● 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 itp., zgodnie  

z wagami ocen zawartymi w statucie, 

● stosuje obowiązującą skalę ocen,  

● stosuje kryteria na poszczególne stopnie ustalone w PSO, 

● określa czas na odesłanie pracy (2–3 dni, więcej jeśli są to projekty 

międzyprzedmiotowe, doświadczenia), 

● nauczyciel na bieżąco wpisuje oceny do dziennika elektronicznego –  

na sprawdzenie prac ma 5 dni, 

● 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 IV – VIII zobowiązany jest: 

● systematycznie korzystać z eduDziennika, czytać wiadomości i realizować zalecenia 

nauczycieli, 

● w razie braku sprzętu lub dostępu do Internetu, korzystać z materiałów przekazanych 

mu, po ustaleniu z rodzicami form przekazu materiałów, 

● terminowo odsyłać wskazane przez nauczyciela materiały na adres  

e-mailowy nauczyciela. 

● przestrzegać zasad BHP podczas pracy, 

● 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, 

● zobowiązani do systematycznego monitorowania osiągnięć ucznia. 

 

5. Ocena z zachowania stanowi składową: oceny z zachowania w I semestrze, ocenę rodzica  

i samoocenę ucznia (terminowe wysyłanie prac, systematyczne logowanie się  

do eduDziennika i zapoznawanie się z zadaniami wysyłanymi przez nauczycieli, sumienne 

wykonywanie zadań). 

 

 

Szczegółowe zasady organizacji pracy w zakresie nauczania zdalnego opisuje 

 załącznik nr 2 do Zarządzenia dyrektora z dnia 24 marca br. 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 (Zarządzenie dyrektora z dnia 24 marca br.) 

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 obecnie tygodniowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo 

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

-pedagogicznej (zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze). 

 

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

z wykorzystaniem: 

a. dziennika elektronicznego - EduDziennika; 

b. szkolnej poczty elektronicznej utworzonej na ten cel przez nauczyciela. 

Dodatkowo zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być 

realizowane z wykorzystaniem: 

a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez 

Ministra Edukacji Narodowej i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl;  

b) 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; 

c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii; 

d) innych niż wymienione w lit. a-c materiałów wskazanych przez nauczyciela. 

W przypadku uczniów nieposiadających dostępu do komputera lub Internetu, nauczyciel  

w porozumieniu z dyrektorem szkoły ustali zasady przekazywania materiałów uczniowi  

(np. przygotowanie i  przesłanie materiałów dla ucznia na okres od 25.03 do 8.04 na pocztę 

szkolną w celu przekazania go uczniowi). 

 

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

rozkładem zajęć, to znaczy w dniu planowanych lekcji z danego przedmiotu w godz. 9: 00  

- 15: 00. 

4. Nauczyciele będą realizować treści podstawy programowej zawarte w rozkładach 

materiału na rok szkolny 2019/2020. 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 D - zajęcia zdalne. 

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. Oceny za postępy uczniów w nauce będą wpisywane do e-dziennika. Nadesłane prace 

uczniów w zadanej formie będą oceniane głównie pod kątem poprawności merytorycznej  

i wkładu pracy. Obszar oceniania będzie monitorowany przez wicedyrektorów  

w porozumieniu z nauczycielami. 

Oceny z zachowania będą uwzględniały następujące obszary: samoocena ucznia, ocena 

rodzica oraz ocena, uwzględniająca zaangażowanie ucznia, wystawiana przez nauczyciela. 

 

8. 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, jako Szkoła, 

przyjmujemy zasadę domniemania  uczciwości ucznia. Prosimy o wsparcie  w tej kwestii.  

W razie wątpliwości proszę o kontakt z nauczycielem. 

 

9. Mając na uwadze konieczność ograniczania bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, 

nauczyciele w kwestiach dydaktycznych i wychowawczych będą udzielać informacji, 

konsultacji oraz pozostawać w kontakcie z rodzicami poprzez edu-dziennik, bądź wcześniej 

wskazane adresy e-mailowe. 

 


