
Aneks nr 5 

do  Statutu Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie 

uchwalony dnia 17 grudnia 2020r. 

 

W Statucie Szkoły Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie wprowadza się 

następujące zmiany: 

 
 

Rozdział 4 Organizacja pracy szkoły 

 

§ 24.1 otrzymuje brzmienie: 

7. Podczas nauczania zdalnego obowiązującą platformą edukacyjną jest platforma MS Teams. 

 

Rozdział 7   Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

W § 43 dodaje się punkt 4 – Zasady oceniania pracy zdalnej: 

1) Zasady oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy. 

2) 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  systemach  

oceniania z poszczególnych przedmiotów, zmodyfikowanych na czas nauki zdalnej. 

4) Zmodyfikowane systemy oceniania z poszczególnych przedmiotów umieszczone są na 

platformie MS Teams. 

5) Nauczyciel, zlecając uczniowi zadanie, określa termin oraz warunki jego wykonania. 

6) Uczniowie zobowiązani są do regularnego kontaktu z nauczycielem oraz do odsyłania prac 

wskazanych przez nauczyciela w wyznaczony sposób i w określonym terminie. 

7) Oprócz oceniania wiedzy i umiejętności uczniów, ocenie podlega także sumienność, 

terminowość i zaangażowanie w pracę zdalną zgodnie z zasadami ustalonymi przez 

nauczyciela każdego przedmiotu.  

8) Uczeń, który z przyczyn technicznych nie może wykonać zadania w wyznaczonym terminie, 

zobowiązany jest poinformować o tym fakcie nauczyciela poprzez e-dziennik. 

9) Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane z 

ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu. 



10) Jeśli uczeń nie może wykonać danej pracy lub poleceń nauczyciela w systemie nauczania 

zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu lub ze 

względu na uwarunkowania psychofizyczne, nauczyciel powinien umożliwić uczniowi 

wykonanie tych zadań w alternatywny sposób. 

11) Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w statucie Szkoły 

Podstawowej nr 33 im. Marii Kownackiej. 

12) O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych opiekunów w 

terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny.  

§ 46 zostaje poszerzony o punkt: 

6. Na czas nauki zdalnej zmianie ulega waga ocen cząstkowych:  

 

Forma aktywności Kolor Kod zapisu w 

dzienniku 

Waga oceny 

uzyskanej 

Aktywność ucznia podczas zajęć zdalnych czarny A 5 

Odpowiedź ustna czarny U 4 

Sprawdziany pisemne czerwony S 2 

Kartkówki, testy znajomości lektury, czytania ze 

zrozumieniem 

zielony K 2 

Praca domowa czarny PD 1 

Praca na lekcji (dotyczy prac plastycznych / 

technicznych) 

czarny PL 1 

Projekty, zadania dodatkowe czarny ZD 2 

Finaliści konkursów: 

międzyszkolnych 

miejskich i powiatowych 

wojewódzkich i ogólnopolskich 

czarny AK  

3 

4 

5 

 

 

 


