
Regulamin edukacji zdalnej 

w Szkole Podstawowej w Rzepienniku Suchym 

  
I. Postanowienia ogólne. 

1. Niniejszy regulamin powstał na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19. określa zasady i warunki i kształcenia na odległość dla Uczniów 

i Nauczycieli w Szkole Podstawowej w Rzepienniku Suchym. 

2. Administratorem danych przetwarzanych w ramach edukacji zdalnej jest Szkoła. 

Zakres przetwarzanych danych osobowych w tej sytuacji to: imię, nazwisko, login 

użytkownika oraz nazwa Szkoły. Dodatkowe informacje dotyczące zasad przetwarzania 

i ochrony danych osobowych podane są w Polityce prywatności dostępnej na stronie 

internetowej Szkoły. 

3. Administratorem danych przetwarzanych w narzędziach, systemach, aplikacjach służących 

do kształcenia na odległość jest dostawca danego rozwiązania. Należy dokładnie zapoznać 

się z regulaminami i Politykami prywatności dostawców usług i rozwiązań służących 

do zdalnego nauczania, z których korzystają uczniowie i nauczyciele. 

4. Szkoła zapewnia narzędzia umożliwiające nauczycielom prowadzenie zajęć zdalnych oraz 

bezpieczną komunikację z uczniami i rodzicami, wdrażając je kompleksowo w całej 

placówce. 

5. Nauczyciel musi pamiętać o bezpiecznym korzystaniu z komputerów i innych urządzeń 

zarówno wtedy, gdy zapewnił mu je pracodawca, jak i wtedy, gdy korzysta z własnych. 

6. Nauczyciel może przetwarzać dane osobowe uczniów i ich rodziców tylko w celach 

związanych z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych. 

 

II .Warunki korzystania z systemu zdalnego nauczania 

1. Korzystanie z usługi jest bezpłatne. 

2. Warunkiem korzystania z usługi jest: 

a) posiadanie statusu ucznia Szkoły, 

b) posiadanie adresu poczty elektronicznej ucznia, 

c) założenie indywidualnego konta dla każdego ucznia, pozwalającego na dostęp do zajęć 

realizowanych online, 



3. Założone, indywidualne konta dla każdego z nauczycieli. Komunikacja ze szkołą i wymiana 

służbowych danych nie powinna odbywać się przez prywatne konta pocztowe nauczycieli. 

4. Akceptacja niniejszego regulaminu. 

5. Szkoła wymaga od reprezentującego ucznia rodzica (opiekuna prawnego) podania danych do 

założenia konta w systemie zdalnego nauczania, ale tylko w zakresie niezbędnym do tego, 

aby to konto założyć. 

6. Szkolny administrator/dostawca usługi przydziela konto, hasło i wysyła dane konfiguracyjne 

na adres poczty elektronicznej rodzica lub nauczyciela. Rodzic/przedstawiciel prawny ucznia, 

konfigurują usługę zgodnie z instrukcją na stronie logowania. Podczas pierwszego logowania, 

użytkownik (Uczeń lub przedstawiciel) zobowiązany jest do zmiany hasła na nowe, znane 

tylko jemu. 

 

III. Środki bezpieczeństwa dla miejsc i narzędzi wykorzystywanych do zdalnego 

nauczania 

1. Przechowując dane na sprzęcie, do którego mogą mieć dostęp inne osoby, należy używać 

mocnych haseł dostępowych, a przed odejściem od stanowiska pracy urządzenie powinno 

zostać zablokowane. Zalecane jest także skonfigurowanie automatycznego blokowania 

komputera po pewnym czasie bezczynności, oraz założenie odrębnych kont użytkowników 

w przypadku korzystania z komputera przez wiele osób. 

2. Gdy dane są przechowywane na urządzeniach przenośnych (np. pamięć USB), muszą być 

bezwzględnie szyfrowane i chronione hasłem, by zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo 

danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem 

przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

3. Prowadzenie zajęć zdalnych może wymagać korzystania przez nauczyciela z poczty 

elektronicznej do kontaktu z uczniami lub rodzicami. Nauczyciel powinien prowadzić taką 

korespondencję ze służbowej skrzynki pocztowej, którą zapewnia mu Szkoła.. 

4. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie danych osobowych udostępnianych 

w przesyłanych wiadomościach. Zawsze przed wysłaniem wiadomości, należy upewnić się, 

czy niezbędne jest wysłanie danych osobowych, oraz że zamierza się wysyłać ją do 

właściwego adresata.  

5. Korzystanie z Internetu powinno wymagać uwierzytelnienia, np. poprzez hasło, 

6. Hasło dostępu powinno składać się z co najmniej 8 znaków, w tym z dużych i małych liter 

oraz cyfr i znaków specjalnych, 

7. Jeśli to możliwe, należy zmienić login do panelu administracyjnego routera na własny. 



8. Porad i wsparcia w zakresie konfiguracji sieci domowej, w tym jej zabezpieczenia 

na potrzeby pracy zdalnej udziela szkolny administrator usługi. 

9. Minimalne wymagania dla urządzenia w zakresie bezpieczeństwa: 

a) na urządzeniu jest legalne i aktualne oprogramowanie, 

b) zostały włączone automatyczne aktualizacje, 

c) została włączona zapora systemowa, 

d) został zainstalowany i działa w tle program antywirusowy, 

e) zalogowanie do systemu wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem indywidualnego 

loginu i hasła użytkownika, 

f) wyłączono autouzupełnianie i zapamiętywanie hasła w przeglądarce internetowej. 

10. Niedozwolone jest kształcenie na odległość w miejscach publicznych, jak kawiarnie (w tym 

internetowe), restauracje, galerie handlowe, gdzie osoby postronne mogłyby usłyszeć 

fragmenty rozmów lub zapoznać się z fragmentami zajęć. 

 

IV. Zagrożenie w sieci - Internet; 

1. Ochrona uczniów przed zagrożeniami w sieci Internet jest obowiązkiem 

rodziców/opiekunów prawnych. Należy zachować w tym względzie szczególną czujność. 

2. Rekomenduje się zastosowanie mechanizmów kontroli rodzicielskiej.  

3. Należy zwracać uwagę na wszystkie programy, aplikacje czy strony internetowe używane 

podczas nauczania zdalnego.  

4. Nauczyciel korzystając z tego typu rozwiązań i wskazując je uczniom podczas nauczania 

zdalnego kieruje się zasadami bezpieczeństwa w sieci. 

5. Zakazuje się korzystania ze stron wskazywanych przez przeglądarkę lub programy 

antywirusowe zainstalowane na komputerze jako podejrzane, nie należy także włączać 

reklam internetowych, jakie mogą pojawić się w czasie korzystania z nauczania zdalnego, 

na linki do serwisów niewskazywanych bezpośrednio przez nauczyciela, nie pobierać 

załączników niewskazanych przez nauczyciela. 

 

V. Stanowisko pracy ucznia. 

1. Wykorzystanie sprzętu komputerowego, tabletu lub telefonu oraz smart TV nie odbywa się 

w celach rozrywkowych.   

2. Należy ze zrozumieniem podejść do konieczności zapewnienia komfortu i wygody pracy 

uczniów. Zaleca się zapewnienie, schludnego, czystego biurka, odpowiednich narzędzi 

pracy oraz dobrego oświetlenia i ergonomii zgodnych z zasadami BHP. 



3. Wskazane jest unikać pracy przy komputerze i urządzeniach mobilnych w godzinach 

wieczornych i nocnych.  

 

VI. Zasady nauki zdalnej dla ucznia. 

1. W Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Rzepienniku Suchym wprowadza się formę 

nauczania zdalnego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

2. Nauczanie zdalne odbywa się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem, rodzicem. 

3. Nauczanie zdalne uwzględnia możliwości psychofizyczne i organizacyjno-techniczne 

wszystkich uczestników tego procesu, czyli nauczycieli, uczniów i ich rodziców. 

4. Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o: 

1) dziennik elektroniczny; 

2) materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach 

internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów; 

3) pocztę elektroniczną, komunikatory, programy do telekonferencji i wideokonferencji; 

4) zajęcia on-line; 

5)  programy telewizji publicznej i audycje radiowe; 

6) podręczniki, ćwiczenia, karty pracy. 

   

 VII. Zasady uczestnictwa w  lekcjach online 

1. Uczeń ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich formach nauczania zdalnego. 

• E-dziennik (zadania domowe, wiadomości) 

• Lekcje online, np.  

2. Nauczanie zdalne odbywa się według planu szkolnego lekcji. 

3. Ekrany to teraz klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji, również tutaj - NIE 

odzywamy się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie 

obrażamy. Podczas zajęć uczeń zachowuje właściwą postawę i jest przygotowany do lekcji. 

4. Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze lub komórce. 

To, co dzieje się w tle może nas po prostu rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie 

w zajęciach. Np. seriale, portale, gry. 

5. Na zajęciach wideolekcji uczeń ma obowiązek włączenia mikrofonu i kamerki. 

Na polecenie nauczyciela uczeń może wyłączyć mikrofon. 



• rodzic zobowiązany jest do zaopatrzenia dziecka w sprzęt niezbędny do wideolekcji: 

kamerka, mikrofon, 

• wszelkie jednorazowe usterki (w działaniu komputera, kamerki, mikrofonu….) rodzic 

zgłasza nauczycielowi prowadzącemu zajęcia i stara się jak najszybciej usunąć usterkę, 

• przy włączonej kamerce uczeń ma być widoczny, natomiast, gdy kamerka nie działa 

zabrania się umieszczania innych obrazów. 

6. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać. Złamanie tej 

ważnej zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami 

prawnymi. 

7. Przy logowaniu do aplikacji TEAMS uczeń wpisuje swoje pełne nazwisko i imię. 

• Zabrania się używania pseudonimu i zmieniania identyfikatora podczas zajęć. 

• Osoby, których nie można zidentyfikować nie będą wpuszczane na zajęcia 

8. Zabronione jest udostępnianie osobom trzecim (postronnym) ID oraz haseł i linków 

wysyłanych uczniom przez nauczycieli. 

9. W przypadku zaobserwowania osób niepożądanych podczas zajęć zdalnych w grupie, 

należy o tym fakcie poinformować nauczyciela prowadzącego. 

10. Wszystkie zajęcia zdalne odbywają się zgodnie z obowiązującym rozkładem dzwonków. 

Uczeń ma obowiązek punktualnie rozpoczynać wszystkie formy lekcji. 

11.  Podczas realizacji zajęć w formie zdalnej należy bezwzględnie wykonywać polecenia 

nauczyciela. 

12. Zajęcia muszą być prowadzone w ciszy i skupieniu. 

13. Uczeń nie może rozłączyć się przed zakończeniem zajęć bez zgody nauczyciela. 

14. Nieobecność na zajęciach usprawiedliwia rodzic u nauczyciela prowadzącego lekcję lub 

wychowawcy. 

15. Uczeń nieobecny na wideolekcji zobowiązany jest do uzupełnienia materiału omawianego 

na zajęciach we własnym zakresie. 

16. Jeśli w domu jest niewystarczająca ilość komputerów lub innych urządzeń mobilnych, aby 

każdy uczeń mógł korzystać z wideolekcji należy poinformować o tym fakcie 

wychowawcę. 

 

 VIII . Udokumentowanie pracy zdalnej 

1. Zdjęcia lub skany pisemnych prac  wykonanych w formie papierowej  przesłane przez 

emaila do nauczyciela lub na komunikator Messenger z zapisanym imieniem, nazwiskiem 

i klasą ucznia. 



2. W przypadku nie wykonania żadnej pracy w wyznaczonym terminie, nauczyciel może 

wpisać uczniowi ocenę niedostateczną. 

3. Oddanie pracy niesamodzielnej - np. przekopiowanej z Internetu bądź od innego 

ucznia będzie skutkować oceną niedostateczną. 

4. Każdą ocenę niedostateczną  można poprawić w terminie jednego tygodnia lub innym, 

ustalonym wcześniej między nauczycielem i uczniem.   

5. W przypadkach losowych (np. awaria sprzętu, choroba ucznia itp.), istnieje możliwość 

wydłużenia terminu na wykonanie zadania, jednak może się to odbyć wyłącznie 

na wniosek/ prośbę ucznia lub rodzica ucznia, złożony za pośrednictwem poczty 

elektronicznej: telefonicznie lub bezpośrednio u dyrektora. W takim przypadku ustalany 

jest nowy termin na wykonanie pracy. 

6. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez: 

* testy na platformach (wcześniejsza informacja o terminie i  zakresie materiału, w celu 

rezerwacji dostępu do komputera – dostęp do testu tylko raz, w wyznaczonym czasie), 

w przypadku niedostosowania się do terminu wykonania testu uczeń zobowiązany jest do 

napisania go z danego materiału w formie papierowej w ustalonym przez nauczyciela  terminie 

w momencie powrotu do szkoły. Jeżeli uczeń zgłosi wcześniej powód, to może test napisać w 

formie elektronicznej w terminie ustalonym przez nauczyciela.  

* wykonane zadania, karty pracy przesyłane są przez uczniów na nośnik wskazany przez 

nauczyciela w określonym terminie (e-mail podany przez nauczyciela). Wszystkie formy 

zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe tzn. uczeń musi je wykonać 

 

Dodatkowe informacje 

1. Udokumentowana praca zdalna przesyłana jest codziennie do godziny 20:00. Jeżeli 

uczeń ma problem z wysłaniem pracy z przyczyn technicznych lub  innych przyczyn 

losowych  powiadamia  o tym  fakcie nauczyciela drogą elektroniczną . 

2.  W przypadku, gdy uczeń nie odczytuje przesłanych przez nauczyciela informacji, 

nauczyciel ma obowiązek poinformować o tym zdarzeniu rodziców, opiekunów 

prawnych 

3. Jeżeli sytuacja powtarza się notorycznie nauczyciel informuje wychowawcę klasy i 

pedagoga oraz dyrektora. Wychowawca ma obowiązek skontaktowania się z uczniem 

i rodzicem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. 

 

 



 IX. Przeprowadzanie sprawdzianów/prac kontrolnych 

1. Rozwiązywanie prac kontrolnych będzie się odbywało w określonym terminie o określonej 

godzinie, po wcześniejszym poinformowaniu uczniów (informacja w dzienniku 

elektronicznym).  

2.  Wraz z zakończeniem czasu pracy uczeń jest zobowiązany do niezwłocznego przesłania 

pracy do nauczyciela.  

3.  O wszelkich problemach technicznych uczniowie informują nauczyciela na bieżąco. 

W takiej sytuacji nauczyciel w porozumieniu z uczniem ustala inny termin ewentualnie 

formę napisania pracy kontrolnej.  

4. Jeśli uczeń nie może napisać pracy kontrolnej w wyznaczonym terminie, informuje n-la o 

przyczynie i ustala z nauczycielem inny termin. 

5. Ocenę ze sprawdzianu można poprawić w terminie uzgodnionym z nauczycielem, zgodnie 

z WSO. 

6. Każdy nauczyciel w konkretnej sytuacji, w zależności od zasobów technicznych ucznia 

i nauczyciela (np. brak internetu), może ustalić inne formy kontaktu, np. kontakt 

telefoniczny. 

  

X. Wykonanie zadań, odpowiedzi uczniów, oceny 

1. Nauczyciel wyznacza termin wykonania zadania. Uczeń przesyła odpowiedzi, załączniki 

itp. na podany przez nauczyciela adres e-mail do komunikacji lub w inny sposób ustalony 

przez nauczyciela. Jeżeli uczeń ma odesłać odpowiedzi na adres, będzie wyraźnie określone 

w pliku – co, do kiedy, na jaki adres (każdorazowo). 

2. W zadaniach na ocenę nauczyciel wyznacza skalę tych ocen (zawsze od 1 - 6) i oraz określa 

liczbę punktów potrzebnych do uzyskania danej oceny (obowiązuje dotychczasowa skala 

procentowa ujęta w Statucie). 

3.  Nie wystawia się oceny niedostatecznej uczniowi, który oddał pracę, ale nie zmieścił się 

w przedziale procentowym na pozytywną ocenę. Wówczas kieruje się do ucznia informację 

zwrotną (bez wystawienia oceny).  

4. Ocenę niedostateczną, za prace podsumowane oceną, wystawia się uczniowi, który nie 

oddaje prac (po uprzednim zasięgnięciu poprzez e-dziennik informacji od rodzica, dlaczego 

uczeń nie wywiązuje się ze swojego obowiązku).  Jeśli przesłanką są trudności techniczne 

związane np. ze stosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej TIK (lub inne 

zasadne okoliczności), odchodzi się od oceny i uprzedza rodzica o konieczności ponownego 

sprawdzenia wiedzy ucznia w zakresie wyznaczonego materiału. Po czym uczeń ma 



przesłaną kolejną pracę terminową, a o ostatecznej ocenie decyduje procentowa skala 

przyjęta w Statucie. 

 

XI .Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania – nauczanie zdalne 

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy. 

2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość wprowadza się 

w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów 

edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest 

niemożliwa do kontynuowania. 

3. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte są w aneksach 

do kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów. 

4. Ocenie podlega wiedza i umiejętności ujęte w  wymaganiach przesyłanych uczniom 

z każdego przedmiotu. 

5. Jeśli uczeń nie ma dostępu do formatek, jego rodzic/prawny opiekun informuje o tym 

wychowawcę, który wraz z dyrektorem ustala sposób przekazania uczniowie potrzebnych 

materiałów. 

6. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w statucie 

O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych 

opiekunów w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik 

elektroniczny. Oceny proponowane podawane są w dzienniku elektronicznym. 

7. Odpowiedź ustna: uczeń umawia się na odpowiedź ustną w czasie konsultacji 

online/telefoniczną z własnej inicjatywy lub z inicjatywy nauczyciela. Nauczyciel 

powiadamia ucznia o tym na  dzienniku  lub w czasie lekcji on-line. Podaje zagadnienia, 

które uczeń powinien powtórzyć. Jeśli uczeń nie stawi się bez usprawiedliwienia 

na konsultacjach traktowane jest to, jako nieprzygotowanie i skutkuje oceną 

niedostateczną.  Uczeń może być pytany na lekcji na zwykłych zasadach. 

8. Uczeń, który nie zareaguje na polecenie nauczyciela odpowiadając przez mikrofon lub 

pisząc na czacie otrzymuje minus za brak pracy na lekcji. Trzeci minus oznacza ocenę 

niedostateczną. 

 

 

 

 

 

 

 



XII. Aneks do kryteriów oceniania  z poszczególnych przedmiotów 

 

Religia 

Kontakt nauczyciela z uczniem odbywa się poprzez pocztę elektroniczną. 

Wykorzystanie Vulcan do prowadzenia zajęć i kontaktów z dziećmi i rodzicami. 

Kontakt przez e-mail, rozmowy telefoniczne z rodzicami i dziećmi. 

Nauczyciel ocenia katechezy w następujących formach: 

• wykonywane zadania i ćwiczenia 

• systematyczność 

• wywiązywanie się z obowiązków ucznia 

• aktywność w czasie lekcji online 

• odesłane pisemne prace. 

Uczeń chętny do wykonania dodatkowej pracy na wyższa ocenę umawia się z nauczycielem. 

Uczeń może poprawić każdą ocenę za „zdalne zadanie” po powrocie do szkoły (albo do 

wskazanego przez nauczyciela terminu, gdyby kwarantanna się znacznie przedłużyła) 

Proszę nie zapomnieć o obowiązkowych zaliczeniach z listy wklejonej do zeszytu. 

 

Język polski: 

1. Uczeń regularnie sprawdza wiadomości od nauczyciela (e-dziennikVULCAN, MS 

TEAMS) 

2. Uczeń zapoznaje się ze wszystkimi informacjami przesłanymi przez nauczyciela. 

3. Testy, karty pracy i zadania sprawdzające wiedzę (również te on-line) uczeń rozwiązuje 

samodzielnie. 

4. Zadane prace przesyłane są przez nauczyciela za pomocą dziennika elektronicznego. 

5. Prace do sprawdzenia odsyłamy na e-dziennik do nauczyciela przedmiotu. 

6. Nauczyciel może odpowiedzieć na maila, dając informację zwrotną uczniowi/rodzicowi, że 

otrzymał zadanie, pracę itp. 

7. Nauczyciel wyznacza termin na wykonanie podanych przez siebie prac, zadań, treści. 

8. Prace nadsyłane przez uczniów są oceniane m. in. plusami lub minusami (tylko za brak 

pracy). 

9. Uczeń, który przysłał pracę po terminie wyznaczonym przez nauczyciela danego 

przedmiotu nie otrzymuje „+”, a ma usunięty „-„. 



10. W przypadku sprawdzianów, testów, obszerniejszych materiałów czy kartkówek 

nauczyciel może zastosować sprawdzenie w formie on-line np. na stronie Quzizz lub innej 

umożliwiającej przeprowadzenie testów. 

11. Sprawdziany i testy można poprawić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela 

12. Ocenie podlega również zaangażowanie, systematyczność oraz wkład pracy ucznia, 

z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka.  

 

Języki obce: ( j. angielski, j. niemiecki): 

Ocenie podlegają: 

Zadania domowe, odpowiedzi ustne, prace pisemne, karty pracy, skany wykonanych prac,  

prezentacje, testy przygotowane na platformie. 

• Nieprzygotowanie – czyli nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczy-

ciela. Nieprzesłanie do nauczyciela zleconego zadania we wskazanym przez nauczy-

ciela terminie, traktowane jest każdorazowo, jako nieprzygotowanie do zajęć. Uczniowi 

przysługują 2 nieprzygotowania w semestrze (np.),  nieprzygotowanie oznacza ocenę 

niedostateczną. Dotychczasowo zdobyte np. pozostają ważne. Brak reakcji na wysłane 

zadanie skutkuje oceną niedostateczną. 

• Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadanie otrzymane w czasie 

zdalnego nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela. 

• Informacja na temat obowiązujących testów sprawdzających wiedzę będzie przekazy-

wana za pośrednictwem e-dziennika przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. 

Określona zostanie dokładna data i godzina testu (oraz czas, jaki będzie przeznaczony 

na test np. 15 min) tak, aby uczniowie mogli dostosować potrzebę skorzystania z kom-

putera do innych domowników. 

• Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, spraw-

dzian)  zobowiązany jest do ponownego napisania testu w formie elektronicznej w in-

nym terminie ustalonym przez nauczyciela. Dotyczy to tylko ucznia, który podał  wcze-

śniej nauczycielowi ważny powód. Uczeń, który nie podejdzie do testu i nie poda przy-

czyny otrzymuje ocenę niedostateczną. 

• Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że pod-

legają one ocenie. 



• Uczeń może poprawić każdą ocenę z testów sprawdzających wiedzę tylko jeden raz (w 

ciągu 2 tygodni od jej uzyskania). Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika, a 

przy ustalaniu oceny na koniec poszczególnych semestrów brane są pod uwagę obydwie 

oceny (uzyskane w pierwszym terminie i z poprawy). 

• Nie poprawia się ocen z kart pracy. 

• Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – plagiat, skutkuje 

oceną niedostateczną bez możliwości poprawy. 

• W klasach młodszych informacja o terminach zaplanowanych pracach domowych, te-

stach sprawdzających, spotkaniach online jest przekazywana w indywidualnych wiado-

mościach do rodziców, opiekunów za pomocą e-dziennika. 

• Wszystkie oceny są dla ucznia i jego rodziców jawne, udostępniane na bieżąco  a ocena 

zapisana jest w dzienniku elektronicznym.  

 

Historia i WOS 

1. Sposoby i formy sprawdzania osiągnięć uczniów: 

a. Odpowiedzi ustne (możliwe z wykorzystaniem platformy Teams) 

b. sprawdzian wiadomości (test – Microsoft Forms),  

c. analiza źródła historycznego i tekstów kultury, 

d. zadania learningowe, 

e. prezentacja (platforma Teams), 

f. zadania pisemne (ćwiczenia do tematu z podręcznika, notatka), 

Przy ocenie będzie brana pod uwagę terminowość wykonywania zadanych prac. 

2. Sposób przesyłania prac: 

a. przez zadania domowe w dzienniku elektronicznym (lub Teams), 

b. e - mail w dzienniku elektronicznym. 

3. Informacja zwrotna do ucznia przekazana będzie w: 

a. komentarzu do oceny, 

b. wiadomości przez dziennik elektroniczny,  

c. na lekcji on-line. 

4. Przy ocenie pracy nauczyciel uwzględnia indywidualną sytuację ucznia. 

5. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie i formie 

uzgodnionej z nauczycielem przedmiotu. 



 

Matematyka  

Uczniowie oceniani będą na podstawie: 

• przesyłanych do nauczyciela rozwiązań zleconych prac, zadań domowych, zadań 

dodatkowych; uczeń może otrzymać ocenę lub znaki + zamieniane na ocenę po 

5 zadanych pracach (2 znaki + to ocena dopuszczająca, 3 znaki + to ocena dostateczna, 

4 znaki + to ocena dobra, 5 znaków + to ocena bardzo dobra, ocenę celującą uczeń może 

otrzymać za rozwiązanie zadań o podwyższonym stopniu trudności). 

•  kartkówek, prac klasowych przeprowadzonych w formie testów on-line 

(z wcześniejszą informacją o terminie i  zakresie materiału), ocenianych zgodnie ze 

Statutem 

• W ocenianiu uwzględnia się kryteria: terminowość wykonania pracy, poprawność 

rozwiązań oraz trudności i ograniczenia wynikające ze zdalnego nauczania 

u poszczególnych uczniów na podstawie informacji od wychowawcy klasy. 

• Uczeń, który w wyznaczonym terminie nie napisał pracy klasowej, sprawdzianu, 

kartkówki ma obowiązek je zaliczyć  w formie i czasie ustalonym z nauczycielem. 

• Ocenę niedostateczną lub dopuszczającą z pracy klasowej, sprawdzianu, kartkówki 

będzie można poprawić po uzgodnieniu z nauczycielem sposobu i terminu poprawy. 

Poprawa oceny 

• Poprawa oceny może nastąpić w terminie do 2 tygodni. Jeżeli będzie potrzeba, to po 

indywidualnym uzgodnieniu z nauczycielem, może być wyznaczony dodatkowy termin 

poprawy.  

• Przy wystawianiu ocen cząstkowych lub końcowej nauczyciel bierze pod uwagę 

wskazówki poradni psychologiczno – pedagogicznej (orzeczenia).  

 

Geografia, biologia, przyroda 

Uczniowie podczas zdalnej nauki na odległość  będą oceniani za:  

• prace pisemne – kartkówki, sprawdziany, testy,  

• karty pracy,  

• referaty,  

• projekty,  

• plakaty,  

• zadania dodatkowe,  



• odpowiedzi ustne podczas lekcji i konsultacji  on – line . 

Uczeń może uzyskać ocenę za aktywność  podczas lekcji i konsultacji  on – line –pięć plusów 

ocena bardzo dobra  – nauczyciel bierze pod uwagę plusy zdobyte w trakcie nauki w szkole. 

Nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela skutkuje oceną niedostateczną . 

Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie e-

nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela. 

Jeśli uczeń nie będzie z przyczyn technicznych mógł wziąć udziału w teście, odpowiedzi 

zamieszcza na kartce i przesyła do nauczyciela na podany adres mailowy. 

 

Fizyka 

1. Uczeń jest oceniany według skali ocen od 1 do 6, zgodnie z ogólnymi kryteriami ocen  

z fizyki oraz poziomami wymagań określonych w planie wynikowym materiału nauczania 

fizyki w poszczególnych klasach. Dopuszcza się stosowanie plusa i minusa przy ocenach 

cząstkowych 

2. Ocenę śródroczną i roczną uczeń otrzymuje za systematyczną pracę w ciągu całego 

semestru (roku) 

3. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną za I semestr zobowiązany jest do uzupełnienia 

poziomu wiedzy i umiejętności w terminie i na zasadach uzgodnionych z nauczycielem 

przedmiotu. W przypadku nie uzupełnienia zaległości, uczeń otrzymuje ocenę 

niedostateczną w klasyfikacji rocznej. 

4. Pomiar osiągnięć ucznia odbywa się za pomocą następujących narzędzi: 

• testy, sprawdziany, kartkówki 

• prace domowe 

 

5. Testy powtórzeniowe zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem i są obowiązkowe. 

Uczeń pisze je w trakcie lekcji on-line, a potem przesyła w podany przez nauczyciela 

sposób. Prace domowe są obowiązkowe i powinny być wykonane i przesłane do 

nauczyciela w podanym przez niego terminie.  

6. W przypadku kłopotów z wysłaniem odpowiedzi do testu powtórzeniowego lub choroby 

uniemożliwiającej uczestniczenie w lekcji (o czym informuje nauczyciela rodzic, wysyłając 

informację przez dziennik elektroniczny), uczeń pisze test w wyznaczonym przez 

nauczyciela terminie  



7. Ocenę za pracę pisemną nauczyciel wystawia na podstawie liczby zdobytych punktów, 

informujących o spełnieniu wymagań na poszczególne oceny (procentowo określa je statut 

Szkoły) 

8. W przypadku otrzymania z pracy klasowej oceny niedostatecznej uczeń ma obowiązek 

poprawić ją. Termin poprawy określa nauczyciel. Poprawę pisze tylko jeden raz. Do 

dziennika nauczyciel wpisuje uzyskaną ocenę niezależnie, czy jest ona wyższa czy niższa. 

9.  Nauczyciel prowadzi e-lekcje za pomocą MC Teams. W przypadku, kiedy uczeń nie 

uczestniczy w lekcji online zobowiązany jest odesłać uzupełnioną notatkę w zeszycie.  

 

Chemia 

Ocenie podlegają następujące elementy pracy ucznia: 

• zadania domowe, prace pisemne, karty pracy 

• wykonywanie zadań na platformach edukacyjnych 

• odpowiedzi ustne podczas lekcji online 

• aktywność na lekcjach prowadzonych online 

• prezentacje multimedialne, referaty 

• kartkówki, sprawdziany przygotowywane na platformie 

Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe tzn. uczeń musi je wykonać 

w ustalonym przez nauczyciela terminie. Nieodesłanie w terminie podanej pracy traktowane 

jest jako nieprzygotowanie do lekcji i skutkuje oceną niedostateczną.  

Uczeń ma możliwość poprawy oceny ze sprawdzianu (oceny niedostateczne i dopuszczające) 

w terminie wskazanym przez nauczyciela, ale w ciągu 2 tygodni od jej uzyskania. Ocena z 

poprawy wpisywana jest do dziennika, a przy ustalaniu oceny końcowej brane są pod uwagę 

obydwie uzyskane przez ucznia oceny(tj. uzyskane w pierwszym terminie i z poprawy). 

Oceny cząstkowe wystawiane są zgodnie z obowiązującym systemem procentowym  w szkole. 

Skala procentowa uwzględnia uczniów z obniżonymi wymaganiami.  

Za aktywność można otrzymywać również plusy i minusy. Dotyczy to krótkich prostych zadań 

(5 plusów ocena bardzo dobra, 5 minusów ocena niedostateczna). 

Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian) 

zobowiązany jest do napisania testu w dodatkowym terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa 

1. Formy sprawdzania osiągnięć i umiejętności uczniów:  



     a. Karty pracy; Prace kontrolne (np. sprawdzian, kartkówka); Praca domowa; Testy; 

Aktywność (jako prace dla chętnych); Projekty; Referaty; Quizy; Prezentacje multimedialne.  

     b. W przypadku prowadzenia zajęć on-line mogą być oceniane odpowiedzi ustne, według 

kryteriów podanych wcześniej przez nauczyciela.  

2. Ogólne kryteria oceniania Wyniki punktowe np. za prace kontrolne przeliczane są na stopnie 

szkolne według dotychczasowej skali. Inne prace mogą być opatrzone komentarzem ustnym. 

 3. Sposoby przesyłania prac do oceny: 

      a. Częstotliwość zadawania prac zależy bieżącego materiału, predyspozycji uczniów oraz 

możliwości technicznych. 

      b. Uczeń otrzymuje informację o konieczności odesłania pracy do oceny, jeśli będzie to 

wymagane.      

      c. Nie wszystkie odsyłane prace muszą być oceniane na stopnie szkolne. Niektóre prace 

pełnią funkcję ćwiczeniową. Mogą być wyłącznie wskazówką stopnia opanowania bieżącego 

materiału przez ucznia.  

      d. Niedotrzymanie ustalonego terminu może skutkować otrzymaniem oceny 

niedostatecznej.  

      e. Prace mogą być odsyłane przez dziennik elektroniczny lub na adres e-mail udostępniony 

przez nauczyciela (w postaci załączników lub w treści wiadomości – w zależności od typu 

zadania). 

      f. Prace mogą oceniane i odsyłane jako pliki tekstowe lub w postaci zdjęcia ocenionej pracy.  

     g. Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonać w zeszycie wskazane 

ćwiczenia.  

4. Przesyłanie uczniom informacji zwrotnej: 

     a. Prace kontrolne powinny zawierać informację zwrotną od nauczyciela. Może być ona 

przesłana razem z pracą lub w oddzielnym pliku przez dziennik elektroniczny, na pocztę 

elektroniczną lub w inny sposób ustalony przez nauczyciela w porozumieniu z uczniami, 

     b. Pisemny komentarz może mieć formę punktacji zadań, punktacji do oceniania 

kryterialnego lub postać opisową, 

    c. Każda praca na ocenę powinna być poprzedzona informacją o wymaganiach i/ lub 

kryteriach oceniania. 

 

Plastyka 

Uczeń ma do wykonania pracę plastyczną, której tematyka i sposób wykonania podany jest 

jako praca domowa na lekcji online lub w dzienniku elektronicznym. Termin wykonania ustala 



nauczyciel. Pracę należy: podpisać na pierwszej stronie (wyraźnie drukowanymi literami: imię 

i nazwisko, klasa), zrobić zdjęcie pracy i wysłać na adres mailowy nauczyciela (Office 365) 

Ocenianie będą: 

• Prace praktyczne ( ćwiczenia i zadania) , 

• Aktywność w pracy zdalnej (np. wykonywanie zadań dla chętnych, systematyczność 

odsyłania prac) 

• Dodatkowe działania będące efektem indywidualnych pasji (kartki ze szkicami, 

komiksy i inne)  

Poprawa ocen:  

Oceny cząstkowe: niedostateczne, dopuszczające i dostateczne mogą być przez ucznia 

poprawione w przeciągu dwóch tygodni od właściwego terminu wykonania pracy 

po wcześniejszym kontakcie z nauczycielem i wyrażeniu chęci poprawy stopnia 

 

Muzyka 

Uczeń zapoznaje się z zagadnieniami (znaczenie terminów muzycznych, życie i twórczość 

słynnych kompozytorów, grupy instrumentów), które zostają podane jako praca domowa 

w dzienniku elektronicznym. Odpowiedzi na krótkie pytania należy przesłać drogą mailową 

(Office 365) / dziennik elektroniczny. 

Oceniane będą: 

• Prace domowe ( wynikające z tematu lekcji).  

• Śpiewanie i granie podczas zajęć online lub formie wiadomości przesyłanych 

elektronicznie.  

• Systematyczność logowań i terminowość oddawanych prac. 

• dodatkowe zadania dla chętnych, np. prezentacje. 

• Zaangażowanie ucznia, wysiłek i czas włożony w wykonywanie zadania. 

 

Poprawa oceny 

• Poprawa oceny może nastąpić w terminie do 2 tygodni. Jeżeli będzie potrzeba, to po 

indywidualnym uzgodnieniu z nauczycielem, może być wyznaczony dodatkowy termin 

poprawy.  

• Przy wystawianiu ocen cząstkowych lub końcowej nauczyciel bierze pod uwagę 

wskazówki poradni psychologiczno – pedagogicznej (orzeczenia).  

 



Informatyka 

Ocenie podlegają następujące elementy pracy ucznia: 

• zadania domowe, prace pisemne, karty pracy 

• wykonywanie zadań na platformie edukacyjnej Microsoft Teams 

• odpowiedzi ustne podczas lekcji online 

• aktywność na lekcjach prowadzonych online 

• prezentacje multimedialne, referaty 

• praca zdalna przy komputerze 

• kartkówki, sprawdziany przygotowywane na platformie edukacyjnej Microsoft Teams. 

Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe tzn. uczeń musi je wykonać 

w ustalonym przez nauczyciela terminie. Nieodesłanie w terminie podanej pracy traktowane 

jest jako nieprzygotowanie do lekcji i skutkuje oceną niedostateczną.  

Uczeń ma możliwość poprawy oceny ze sprawdzianu (oceny niedostateczne i dopuszczające) 

w terminie wskazanym przez nauczyciela, ale w ciągu 2 tygodni od jej uzyskania. Ocena z 

poprawy wpisywana jest do dziennika, a przy ustalaniu oceny końcowej brane są pod uwagę 

obydwie uzyskane przez ucznia oceny(tj. uzyskane w pierwszym terminie i z poprawy). 

Oceny cząstkowe wystawiane są zgodnie z obowiązującym systemem procentowym  w szkole. 

Skala procentowa uwzględnia uczniów z obniżonymi wymaganiami.  

Za aktywność można otrzymywać również plusy i minusy. Dotyczy to krótkich prostych zadań 

(5 plusów ocena bardzo dobra, 5 minusów ocena niedostateczna). 

Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian) 

zobowiązany jest do napisania testu w dodatkowym terminie wyznaczonym przez nauczyciela.  

 

XIII. Aneks do kryteriów oceniania z zachowania 

Dodatkowe kryteria oceniania zachowania w związku z wprowadzeniem zdalnego 

nauczania ( wszystkie dotychczasowe kryteria zawarte w Statucie Szkoły obowiązują 

nadal, poniższe kryteria dotyczą zdalnego nauczania i są uzupełnieniem dotychczas 

funkcjonujących)  

1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:  

1)  wzorowo wywiązuje się ze zobowiązań ustalonych z nauczycielami;  

2)  odsyła wszystkie prace zadane w terminie ustalone przez nauczyciela;  

3) w zaangażowany sposób uczestniczy w procesie zdalnego nauczania, jest aktywny 

i samodzielny, wykonuje prace dodatkowe;  



4)  przestrzega zasad kultury osobistej podczas prowadzonych zajęć on-line w stosunku 

do nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów;  

5)  szanuje cudzą własność: nie kopiuje cudzych prac, nie podpisuje się pod czyimiś 

pracami;  

6) nie rejestruje wizerunku i głosu bez zgody osoby zainteresowanej; 

7)  nie hejtuje i sprzeciwia się hejtowi, nie publikuje zaczepnych treści mających na celu 

tylko wywołanie reakcji 

8)  bez zgody nauczyciela nie nagrywa prowadzonych przez niego lekcji 

 2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:  

1) wywiązuje się ze zobowiązań ustalonych z nauczycielami; 

2)  odsyła wszystkie prace zadane przez nauczyciela;  

3)  uczestniczy w procesie zdalnego nauczania jest aktywny i samodzielny; 

4)  przestrzega zasad kultury osobistej podczas prowadzonych zajęć on-line w stosunku 

do nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów; 

5)  szanuje cudzą własność: nie kopiuje cudzych prac, nie podpisuje się pod czyimiś 

pracami;  

6) nie rejestruje wizerunku i głosu bez zgody osoby zainteresowanej;  

7)  nie hejtuje, nie publikuje zaczepnych treści mających na celu tylko wywołanie reakcji; 

8) bez zgody nauczyciela nie nagrywa prowadzonych przez niego lekcji. 

 3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:  

1) uczestniczy w procesie zdalnego nauczania jest samodzielny;  

2) stara się wywiązać się ze zobowiązań ustalonych z nauczycielami;  

3) stara się odsyłać wszystkie prace zadane przez nauczyciela;  

4) przestrzega zasad kultury osobistej podczas prowadzonych zajęć on-line w stosunku 

do nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów;  

5) szanuje cudzą własność: nie kopiuje cudzych prac, nie podpisuje się pod czyimiś 

pracami;  

6) nie rejestruje wizerunku i głosu bez zgody osoby zainteresowanej;  

7) nie hejtuje, nie publikuje zaczepnych treści mających na celu tylko wywołanie reakcji; 

8) bez zgody nauczyciela nie nagrywa prowadzonych przez niego lekcji. 

 4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: 

1) uczestniczy w procesie zdalnego nauczania korzysta z pomocy innych;  

2) zdarza mu się niewłaściwie zachowywać, ale wyciąga wnioski i stara się nie powtarzać 

negatywnych zachowań.  



3) stara się odsyłać wszystkie prace zadane przez nauczyciela; 

4) szanuje cudzą własność: nie kopiuje cudzych prac, nie podpisuje się pod czyimiś 

pracami; 

5) nie rejestruje wizerunku i głosu bez zgody osoby zainteresowanej; 

6) nie hejtuje, nie publikuje zaczepnych treści mających na celu tylko wywołanie reakcji;  

7) bez zgody nauczyciela nie nagrywa prowadzonych przez niego lekcji.  

5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: 

1) celowo, często opuszcza zajęcia zdalnego nauczania; 

2) w większości nie wykonuje prac zadawanych przez nauczycieli; 

3) w internecie zachowuje się w sposób zaczepny, niekulturalny, wulgarny, wstawia 

nieodpowiednie treści, nie reaguje na uwagi.  

4)  nie szanuje cudzej własności: kopiuje cudze prace, podpisuje się pod czyimiś pracami;  

5) rejestruje wizerunek i głos bez zgody osoby zainteresowanej;  

6) bez zgody nauczyciela nagrywa prowadzone przez niego lekcje;  

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:  

1)  nagminnie opuszcza zajęcia zdalnego nauczania;  

2)  nie wykonuje prac zadawanych przez nauczycieli;  

3)  poprzez udostępnienie treści wpływa demoralizująco na innych;  

4)  rejestruje wizerunek i głos bez zgody osoby zainteresowanej;  

5)  bez zgody nauczyciela nagrywa prowadzone przez niego lekcje;  

6)  postępuje niezgodnie z prawem poprzez udostępnianie nagrań z udziałem nauczycieli 

i uczniów bez ich zgody.  

 

XIV. Postanowienia końcowe 

1. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że usługa może być monitorowana celem 

zapewnienia jej bezpieczeństwa i nienaruszalności prawa. 

2. Działania użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego regulaminu mogą 

skutkować czasowym lub bezterminowym blokowaniem usługi, a także 

odpowiedzialnością prawną. 

3. Reklamacje, uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu należy 

zgłaszać 

do Dyrektora Szkoły na jego adres poczty elektronicznej: szkola @spsuchy.pl 

4. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnej chwili. 

O zmianach użytkownicy zostaną poinformowani przez e-dziennik 



5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego. 

 

 


