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UCHWAŁA NR 30/2021/2022 

 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży 

z dnia 30 sierpnia 2022 r.  

w sprawie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica                  

w Chodzieży 

 

Na podstawie art. 72 ust. 1 w zw. z art. 82 ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1 

W Zasadach Wewnątrzszkolnego Oceniania dokonuje się następujących zmian: 

1) w § 5 dodaje się ust.7 w brzmieniu: 

„Uczniowie z Ukrainy realizują podstawę programową dla szkoły podstawowej 

i podlegają obowiązującym przepisom w zakresie oceniania, klasyfikowania i 

promowania polskich uczniów. Nauczyciel przedmiotu wystawia oceny biorąc pod uwagę 

opanowanie wiedzy i umiejętności wskazanych w szczegółowych kryteriach oraz wysiłek 

wkładany przez ucznia w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki sytuacji, 

w której znalazł się uczeń w związku z konfliktem zbrojnym”.  

 

2) usuwa się Rozdział XIII Postanowienia końcowe oraz § 21  

3) wprowadza się Rozdział XIII Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość § 21 w brzmieniu: 

1. „Technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do 

realizacji zajęć prowadzonych na odległość oraz do kontaktu z uczniami: 

1) usługa office 365 z wbudowaną chmurą oraz aplikacją do komunikacji 

i prowadzenia zajęć online Teams (lekcje on-line), 

2) platforma edukacyjna, 

3) e-dziennik, 

4) komunikatory internetowe, 

5) konta e- mail służbowe w domenie szkolnej - uczniów i nauczycieli, 

6) portale społecznościowe 

2. Sposoby monitorowania postępów uczniów w kształceniu na odległość, przesyłanie 

materiałów oraz pozyskiwanie informacji zwrotnej: 
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1) Przekazywanie materiałów uczniom niezbędnych do realizacji zajęć następuje 

przez: 

a) chmura OneDrive oraz aplikacja Teams  

b) platformy edukacyjne np. Wsipnet 

2) Przesyłane przez uczniów lub rodziców (prawnych opiekunów) informacje zwrotne 

określone w sposobach weryfikacji i umiejętności uczniów poprzez e- dziennik, 

Microsoft Teams, e-mail, platformę edukacyjną.  

3. Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów:  

1) Na bieżąco oceniane będą: 

a) testy, sprawdziany, kartkówki, 

b) ćwiczenia, zadania, 

c) karty pracy,  

d) pisemne zadania domowe,  

e) praca na lekcji – lekcja prowadzona on-line, 

f) prace tematyczne z wszystkich przedmiotów, 

g) pisemne formy wypowiedzi, 

h) prace plastyczne, manualne, 

i) odpowiedzi ustne uczniów podczas on-line, 

j) aktywność ucznia,  

k) projekty edukacyjne, 

l) wykonywanie dodatkowych prac, zadań, ćwiczeń, filmów, 

m) aktywność fizyczna lub sprawozdanie z wykonywanych ćwiczeń 

ruchowych na lekcji wychowania fizycznego. 

2) Zadania uwzględniające możliwości psychofizyczne każdego ucznia 

wymienione powyżej mogą być przesyłane drogą internetową (e-dziennik, 

platformę Microsoft Teams, pocztę elektroniczną). Zadania należy wykonać w 

zeszycie przedmiotowym, zeszycie ćwiczeń, karcie pracy lub w innej formie 

i przesłać do nauczyciela (zdjęcie, skan lub zrzut ekranu (PrtSc) lub 

bezpośrednio odesłać przez aplikację Teams). Zadania można też wykonać 

w formie krótkiego filmu, nagrania dźwiękowego, który również należy 

przesłać do nauczyciela. Uczniowie podczas zajęć on-line oceniani są na 

bieżąco. 
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3) O formie i terminie wykonania zadań z wymienionych w punkcie 1. informuje 

uczniów nauczyciel danego przedmiotu. 

4) Prace pisemne uczniów oceniane są według kryteriów obowiązujących na 

każdym przedmiocie zawarte w Przedmiotowych zasadach oceniania. 

5) Przy ocenie cząstkowej (bieżącej) oprócz wiedzy i umiejętności brane są także 

pod uwagę takie czynniki jak: systematyczność i zaangażowanie ucznia, które 

ocenia nauczyciel z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych oraz 

możliwości i warunków technicznych, oprogramowania sprzętu niezbędnych 

do rozwiązania określonych zadań w wersji elektronicznej. 

6) Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie 

nauczania zdalnego ze względu na ograniczone możliwości psychofizyczne lub 

ograniczone warunki techniczne, w tym oprogramowanie sprzętu służącego do 

nauki bądź brak umiejętności efektywnego wykorzystania technologii 

komputerowej, nauczyciel indywidualnie ustala z uczniem/rodzicem ucznia 

sposób realizacji zadania. 

7) W przypadku nieotrzymania przez nauczyciela pracy ucznia w wyznaczonym 

terminie nauczyciel ustala zasady zaliczenia treści programowych (wysłanych 

zadań). Informacje o zaliczeniu zadań przesyła nauczyciel poprzez e-dziennik. 

Nieprzesłanie pracy do zaliczenia skutkuje wystawieniem oceny 

niedostatecznej.  

4. Sposobem potwierdzenia przez nauczycieli i wychowawców uczestnictwa uczniów na 

zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest:  

1) informacja ustna od ucznia na lekcjach online lub informacja na czacie w aplikacji 

Teams  

2) raport uczestnictwa oraz wykonania zadania umieszczonego w aplikacji Teams  

3) częstotliwość pobierania przez uczniów zadań z poszczególnych przedmiotów 

poprzez e-dziennik lub z innych źródeł ustalonych wcześniej przez nauczycieli.  

O wybranym sposobie weryfikacji obecności uczniów na lekcji nauczyciel informuje 

rodziców i uczniów. Informacja o frekwencji ucznia odnotowywana jest na bieżąco 

w dzienniku elektronicznym. 

5. Sposoby informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także 

uzyskanych przez niego ocenach: 
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1) Rodzice i uczniowie informowani są o postępach w nauce i otrzymanych ocenach 

poprzez e-dziennik oraz w wyznaczonych godzinach konsultacji z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia. 

2) Rodzice uczniów, którzy nie wykazują aktywności z poszczególnych przedmiotów 

zostają poinformowani o tej sytuacji przez nauczyciela uczącego lub wychowawcę 

klasy poprzez wpis w dzienniku elektronicznym lub rozmowę telefoniczną (jeżeli 

brak kontaktu przez e-dziennik, wpis w dzienniku elektronicznym o rozmowie  

z rodzicami w zakładce „Kontakty z rodzicami”).  

 

6. Przy wystawianiu oceny śródrocznej i końcoworocznej z przedmiotu w roku szkolnym, 

w którym odbywały się zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość  bierze się pod uwagę: 

1) oceny bieżące, 

2) oceny bieżące uzyskane przy zdalnym nauczaniu, 

3) na ocenę osiągnięć z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki 

związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i Internetu oraz 

poziomu kompetencji cyfrowych; nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę 

zróżnicowany zakres umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować 

poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

7. Przy wystawianiu oceny śródrocznej i końcoworocznej zachowania bierze się pod 

uwagę: 

1) postawę ucznia wg kryteriów zawartych w statucie, 

2) systematyczną pracę ucznia podczas zdalnego nauczania, 

Ocenę wystawia wychowawca po zasięgnięciu opinii pozostałych nauczycieli, uczniów 

danego oddziału i ocenianego ucznia. 

8. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia w porozumieniu z organem 

prowadzącym umożliwia uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego nauczania, realizację zajęć indywidualnego nauczania 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w indywidualnym 

kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, uwzględniając zalecenia zawarte 

w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.  
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9. Celem ograniczenia ilości godzin spędzonych przy komputerze przez ucznia na 

zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele 

stosują przemiennie kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.  

10. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

realizacji tych zajęć trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły 

może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie 

dłuższym niż 60 minut. 

11. Szkoła uwzględniając poszanowanie sfery prywatności ucznia na zajęciach on-line nie 

wymaga włączonych kamer.  

12. Szkoła podłączona jest do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Uczniowie mają 

bezpieczne połączenia sieciowe na terenie szkoły. Nad bezpieczeństwem korzystania 

uczniów z usługi Office 365, z kont e-mail, aplikacji Teams oraz plikami w chmurze 

czuwa szkolny administrator  i firma Microsoft.  

13. Zasady dotyczące warunków i sposobów przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, 

egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności, oceny 

klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia 

oceny: 

a) Jeżeli przepisy na to pozwalają, egzamin przeprowadzany jest w szkole  

b) Jeżeli przepisy nie pozwalają na przeprowadzenie egzaminu w szkole, 

przeprowadzany on jest w formie zdalnej w sposób umożliwiający 

weryfikację wiedzy ucznia. 

3) W przypadku oceny zachowania dyrektor powołuje komisję, która komunikuje się 

zdalnie i ustala ostateczną ocenę zachowania. 

 

14. Termin, forma i zasady przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty zostaną określone 

przez Centralną Komisję Edukacyjną. 

15. Pozostałe zasady oceniana, klasyfikowania i promowania reguluje dotychczasowy statut 

i Zasady wewnętrznego oceniania”. 

4) wprowadza się Rozdział XIV Postanowienia końcowe w § 22 w brzmieniu: 

„Zasady wewnątrzszkolnego oceniania podlegają corocznej ocenie przez radę 

pedagogiczną”. 
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5) usuwa się Aneks nr 1 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

 

 

 

 

       Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

 

 


