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Zarządzenie  nr 14/2019/2020  

  

Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie,  

 

z dnia 15 maja 2020 r. 
 

w sprawie monitorowania postępów uczniów, sposobów weryfikacji i oceniania wiedzy                        

i umiejętności uczniów, oraz sposobów i zasad informowania uczniów lub rodziców                    

o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w okresie 

nauczania zdalnego  
 

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.                      

w sprawie  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) zarządza się co następuje:  

 

§1 

 

1.W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone 

w Statucie Szkoły. Uczniowie są zobowiązani do realizowania obowiązku nauki oraz 

usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach. 

2. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej  i na 

podstawie wykonanych i przesłanych nauczycielowi prac. 

3. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu 

zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia. 

4. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści 

podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek 

nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez 

nauczyciela. 

5. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce, redagując informację zwrotną                 

o otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z uczniem lub po jej zakończeniu poprzez         

e-mail, dziennik elektroniczny lub platformę Teams. 

6. Nauczyciel/Wychowawca informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych 

przez niego ocenach poprzez e-dziennik , e-mail lub telefonicznie. 

7. Nauczyciel/Wychowawca na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach   

w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na 

odległość poprzez e-dziennik, e-mail lub telefonicznie. O przewidywanych rocznych ocenach 

niedostatecznych rodzic zostaje poinformowany przez e-dziennik i/lub e-mail 

8. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane 

z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu, 

9. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego 

ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma 

umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób –tj. za pomocą maila lub           

w wersji papierowej. 



 

10. Przy ustalaniu rocznej oceny zachowania ucznia nale

a) zachowanie w I semestrze roku szkolnego 2019/2020

b) zachowanie w II semestrze 

do 11.03.2020r. 

c) zachowanie w II semestrze 

zachowania ucznia bierze się pod uwag

samodzielność i terminowość wykonywania zada

kolegom w nauce). 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
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10. Przy ustalaniu rocznej oceny zachowania ucznia należy wziąć pod uwag

roku szkolnego 2019/2020 

 roku szkolnego 2019/2020 - nauka stacjonarna od 

 roku szkolnego 2019/2020 - nauka zdalna (przy ocenie 

 pod uwagę jego: obecność na zajęciach on-line, pilno

 wykonywania zadań oraz zaangażowanie w zdaln

 §2 

 

ycie z dniem podpisania 

pod uwagę: 

nauka stacjonarna od 07.01.2020r. 

nauka zdalna (przy ocenie 

line, pilność, 

owanie w zdalną pomoc 


