
Zarządzenie Nr 10/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej 

 im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi 

z dnia 15 maja 2020 r. 

 

w sprawie szczegółowych warunków  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających 

z epidemii COVID-19 

 

 

Na podstawie: 

 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. 

zm.), 

 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 

1818 i 2197), 

 Rozporządzenia MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, 

 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych rozwią-

zań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

 Statutu Szkoły Podstawowej im. mikołaja Kopernika w Nowej Wsi, zarządzam,  

co następuje: 

 

§1 

W celu zapewnienia właściwego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

zobowiązuję  nauczycieli  do: 

 

1. Stosowania zasad w ocenianiu bieżącym zgodnie ze statutem szkoły oraz zarządze-

niem nr 7/2020 z dnia 25 marca z 2020 r. 

2. Ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych zgodnie ze statutem szkoły z uwzględnieniem oceniania podczas nau-

czania tradycyjnego oraz nauczania na odległość.  

3. Ustalenia rocznych ocen zachowania po zasięgnięciu opinii  nauczycieli,  uczniów da-

nej klasy i ocenianego ucznia. 

4. Przy ustalaniu rocznych ocen zachowania, poza kryteriami zawartymi w statucie szko-

ły, należy wziąć pod uwagę: 



a) obserwację zachowania ucznia podczas zdalnego nauczania, 

b) bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych podczas lekcji  

on- line, 

c) terminowość w oddawaniu prac, 

d) zaangażowanie uczniów w wykonywanie prac dodatkowych.  

5. W sytuacjach niejasnych bądź spornych w ocenie zachowania ucznia, ostateczną de-

cyzję  podejmuje  wychowawca  działając na jego korzyść. 

 

§2 

 

Wprowadza się warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego oraz eg-

zaminu poprawkowego w celu  sprawdzenia wiadomości i umiejętności  ucznia, oraz wa-

runki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, w przypadku wniesie-

nia zastrzeżenia do trybu jej ustalenia: 

 

1. Egzaminy klasyfikacyjne i  poprawkowe przeprowadza się w sytuacjach określonych 

w dotychczas obowiązujących aktach prawnych oraz statucie szkoły w formie trady-

cyjnej z zachowaniem środków bezpieczeństwa zgodnych z wytycznymi Głównego 

Inspektora Sanitarnego. 

2. Nie ulegają zmianie określone w statucie szkoły warunki i tryb ustalania wyższej od 

przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej i rocznej oceny zachowania. 

3. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia czynności, o których mowa w punktach 1-

2 z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.  

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18.05.2020 r. 

 

 

         Dyrektor Szkoły 

         

 

 

 


