
ZARZĄDZENIE NR 10/19/20 

 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

im. Bł. ks. Jana Balickiego W POLNEJ z dnia 19.05.2020r. 
w sprawie ustalenia warunków i sposobu przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, 

poprawkowego i sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków ustalenia rocznej 

oceny zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń do trybu ustalenia oceny. 

Na podstawie § 1 pkt 5 i § 13 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczeniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1. Przy wystawianiu oceny końcoworocznej z przedmiotu bierze się pod uwagę: 

1) oceny śródroczne; 

2) oceny bieżące z II półrocza przed zawieszeniem zajęć; 

3) oceny bieżące uzyskane przy zdalnym nauczaniu za okres od 25.03.2020r. do czasu jego 

zakończenia; 

4) oceny bieżące po zakończeniu okresu zdalnego nauczania (w przypadku zakończenia   

tego okresu). 

2. Przy wystawianiu oceny końcoworocznej z zachowania bierze się pod uwagę: 

1) ocenę śródroczną; 

2) postawę ucznia wg kryteriów zawartych w statucie;  

     3) zaangażowanie i wkład w nauczanie zdalne; 

4) ocenę wystawia wychowawca z uwzględnieniem opinii pozostałych nauczycieli oraz 

samooceny ucznia zgodnie ze Statutem. 

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

 § 2 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły warunki i sposoby 

przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz sprawdzianu 

wiadomości i umiejętności odbywają się w oparciu o zapisy Statutu Szkoły. 

2. Sposoby przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego oraz sprawdzianu wiadomości 

i umiejętności:  

1) on-line w czasie rzeczywistym (z wykorzystaniem darmowej usługi Microsoft Teams, 

MODLE lub innego komunikatora z możliwością użycia fonii i wizji (za zgodą 

rodzica/prawnego opiekuna) wskazanego przez nauczyciela lub dyrektora  

2) w szkole – na wniosek ucznia lub nauczyciela, z zachowaniem procedur 

bezpieczeństwa.  

 § 3 

 

1. Warunki i sposoby ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku 

wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny.  

  



1) nauczyciel ustala ocenę z zachowania zgodnie z zapisami Statutu. 

2) rodzic, który ma zastrzeżenia co do wystawionej oceny z zachowania swojego 

dziecka, składa odwołanie na piśmie do dyrektora szkoły za pomocą poczty 

elektronicznej sp_polna@poczta.fm 

3)  dyrektor szkoły:  

a. sprawdza, czy wychowawca zachował procedury przewidziane w Statucie. 

Przeprowadza rozmowę z uczniem i wychowawcą (za pomocą telefonu lub innego 

dostępnego komunikatora)  

b. ustala ostateczną ocenę z zachowania.  

 

§ 4 

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów określone w § 1 stosuje się do 

dnia zniesienia czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Po tym okresie egzaminy i 

sprawdzian przeprowadza się na wcześniej obowiązujących zasadach. 

§ 5 

Dopuszcza się możliwość wprowadzania zmian do warunków i sposobu przeprowadzenia 

egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz 

warunków ustalenia rocznej oceny zachowania. Rodzice i uczniowie zostaną poinformowani 

o zmianach w ciągu 3 dni roboczych od ich wprowadzenia za pomocą dziennika 

elektronicznego. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


