
Żarki, 26 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 11/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Wł. Szafera w Żarkach

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego obowiązujących w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 1 ust 1 pkt 4 i 5 rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020, poz. 493 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się  Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego  obowiązujące w okresie
czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty w  związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwane dalej warunkami
i sposobem oceniania.

2. Warunki i sposób oceniania stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Warunki i sposób oceniania obowiązują wszystkich nauczycieli szkoły.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2020 roku i obowiązuje do czasu odwołania 
ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych przez Ministra Edukacji Narodowej.

Tadeusz Pakuła
Dyrektor szkoły



Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 11/2019/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Wł. Szafera w Żarkach

z dnia 26 marca 2020 r.

WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO OBOWIĄZUJĄCE W OKRESIE
CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU

ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

I. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów

1. Postępy uczniów w nauce będą monitorowane poprzez obserwacje aktywności uczniów:
1) zadań i prac przesłanych do nauczyciela droga elektroniczną,
2) odpowiedzi ustnych, pisemnych, aktywności w czasie zajęć on-line lub w trakcie 

rozmów telefonicznych lub innych ustalonych z nauczycielem.

2. Weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywała się poprzez ocenianie bieżące:
1) zadań i prac przesłanych do nauczyciela droga elektroniczną,
2) odpowiedzi ustnych, pisemnych, aktywności w czasie zajęć on-line lub w trakcie 

rozmów telefonicznych lub innych ustalonych z nauczycielem,
3) uczniowie  mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe (w postaci

skanów lub plików),  a  jeśli  nie mają  możliwości  skorzystania z  Internetu to  również
telefonicznie  mogą  porozumiewać  się  z  nauczycielem.  Jeśli  uczeń  nie  może  w
określonym terminie oddać pracy do sprawdzenia, wówczas informuje nauczyciela o
tym fakcie i ustala inny termin lub inny sposób przekazania pracy,

4) szkoła  może  dostarczyć  wydruki  zadawanych  prac  i  również  przyjmować  papierowe
rozwiązania  zadań  do  sprawdzenia  -  jeśli  niemożliwa  będzie  ze  strony  ucznia
komunikacja elektroniczna,

5) uczeń, który będzie uchylał się od oddania pracy i nie zgłosi problemów z jej 
wykonaniem, otrzyma ocenę negatywną.

3. Kryteria ocen bieżących oraz sposób uzasadniania tych ocen określa statut szkoły.

II. Informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez ucznia
ocenach.

1. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych 
ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

2. W/w informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z 
rodzicem, dostępnych form porozumiewania się na odległość.


