
Aneks nr 2 do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 

Ustala się następujące czasowe zmiany Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w 

sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz.U. poz. 493 z póź. zm.) wprowadza się następujące zapisy będące 

uzupełnieniem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 

§ 1. Ustala się następujące sposoby monitorowania postępów uczniów oraz sposoby 

weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów. 

1. Kontrola poprawności merytorycznej wykonanych zadań. 

2. Prowadzenie testów online. 

3. Aktywność i odpowiedzi ustne podczas zajęć prowadzonych online. 

4. Informacja zwrotna od rodzica potwierdzająca wykonanie zadania przez ucznia (np. 

faktu przeczytania lektury, dzienniczki aktywności sportowej) 

§ 2. Ocenie podlegać będą następujące aktywności ucznia: 

1. Systematyczność uczestniczenia w zajęciach, odbierania informacji i materiałów przez 

ucznia oraz udzielania informacji zwrotnej przez ucznia  

2. Poprawności merytoryczna wykonanych zadań, ich oryginalność, rzetelność 

i kompletność. 

3. Testy online. 

4. Odpowiedzi ustne podczas zajęć prowadzonych online. 

5. Aktywność i zaangażowanie w ucznia w proces zdobywania wiedzy. 

§ 3. Klasyfikacja uczniów. 

1. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach dopuszcza się klasyfikowanie ucznia na 

podstawie mniejszej ilości ocen cząstkowych niż przewiduje to WSO z danego przedmiotu. 

2. Uzasadnienie to należy rzeczowo umotywować na piśmie. 

§ 4. Ustala się następujące sposoby informowania uczniów lub rodziców/opiekunów o 

postępach ucznia w nauce: 

1. Udzielanie informacji pisemnej w dzienniku elektronicznym (nauczyciel może ustalić 

dodatkowa inną formę). 

2. Wpisanie oceny w dzienniku elektronicznym. 

§ 5. Frekwencja uczniów. 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 sprawdza 

się obecności na zajęciach, 

2. Wpisana uczniom adnotacja wpływa na frekwencję. 



§ 6. Zasady oceniania zachowania uczniów. 

1. W trakcie trwania nauczania zdalnego czasowo zawiesza się stosowanie punktowego 

systemu oceniania zachowania uczniów. 

2. Ocenę z zachowania ucznia ustala wychowawca klasy w myśl 44h ust. 1 Ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) 

3. Wychowawca wystawiając ocenę klasyfikacyjną ucznia bierze pod uwagę: 

a. Zachowanie ucznia podczas zajęć przeprowadzonych w szkole (zebrane punkty).  

b. Zachowanie ucznia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, uwzględniając w szczególności: 

• Systematyczność 

• Zaangażowanie 

• Sumienność 

• Właściwą postawę 

• Wywiązywanie się z powierzonych obowiązków 

• Obowiązkowość 

§ 7. Powyższe ustalenia stosuje się w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 w stosunku do uczniów klas realizujących nauczanie w sposób 

zdalny. 

  

  

 


