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OCENIANIE ZACHOWANIA I KLASYFIKACJA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 IM. ARKADEGO FIEDLERA W CHOMĘCICACH W CZASIE NAUCZANIA ZDALNEGO 

OCENIANIE ZACHOWANIA 

Nie ulega zmianie progi w punktowym systemie oceniania zachowania. 
Na koniec roku oceny zachowania wystawiane będą zgodnie z poniższą skalą: 
wzorowe – 200 punktów 
bardzo dobre – 151-199 
dobre – 100 – 150 
poprawne od 51 do 99 
nieodpowiednie – od 21 do 50 
naganne poniżej 20 i mniej 
 
1. Na początku semestru każdy uczeń otrzymał 125 punktów, które odpowiadają ocenie dobrej.  
Biorąc pod uwagę, że do 12.03.2020 praca szkoły odbywała się w trybie stacjonarnym, a po 
12.03.2020 nauka odbywa się zdalnie- uczeń nie ma możliwości otrzymania punktów dodatnich/ 
ujemnych według kryteriów określonych w Punktowym Systemie Zachowania Szkoły Podstawowej 
im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach.  

2. Każdy wychowawca ma możliwość oceny zachowania uczniów w oparciu o uzyskaną na koniec 
semestru sumę punktów oraz opinię nauczycieli i samoocenę ucznia. Podczas zdalnego nauczania 
uczniowie nie otrzymują punktów za frekwencje, brak spóźnień i brak godzin nieusprawiedliwionych, 
natomiast zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora 16/2019/2020 z dnia 25.03.2020 oceniane są: 
systematyczność i sumienne wywiązywanie się z obowiązku szkolnego , uczciwość w wykonywaniu 
zadań obowiązkowych i dodatkowych (nie dopuszcza się prac skopiowanych z internetu lub prac 
pisanych niesamodzielnie), umiejętność pracy zespołowej i aktywność na zajęciach. Pod uwagę brana 
jest również ocena z pierwszego semestru.  

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu 
semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny 

I. Egzamin klasyfikacyjny 

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica/ opiekuna -wniosek powinien 
być przesłany przez e-dziennik ewentualnie drogą e-mailową na adres szkoły: 
sekretariat@spchomecice.pl  a w przypadku braku takiej możliwości przesłać pocztą lub 
przynieść do szkoły w wersji papierowej . 

2. Dyrektor przez e-dziennik uzgadnia datę i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego. Tymi samymi 
kanałami potwierdza fakt przyjęcia terminu przez rodziców/ opiekuna prawnego. 

3. Nauczyciel opracowuje i przesyła zagadnienia na egzamin z zakresu obowiązującej podstawy 
programowej danego przedmiotu. Treści dostarcza mailem lub przez e-dziennik 
rodzicom/opiekunom prawnym. 

4. Egzamin klasyfikacyjny ma formę pisemną i ustną przy użyciu narzędzi elektronicznych 
wskazanych przez nauczyciela i używanych dotychczas przez ucznia ( Google Meet). 

5. W przypadku uczniów nie posiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci, w 
sytuacjach wyjątkowych egzamin przeprowadzony może mieć formę drukowaną i odbyć się na 
terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu wszystkich środków bezpieczeństwa i z 
zachowaniem zasad BHP. 
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6.  W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia ucznia, 
rodzic informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego lub 
oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły. 

7. Z egzaminu klasyfikacyjnego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje i dołącza do 
arkusza ocen ucznia. Jeśli to możliwe drukuje się pracę ucznia, która także zostaje dołączona 
do protokołu. 

II. Sprawdzian wiadomości i umiejętności 

1.  W sytuacji uwag rodziców/ opiekunów prawnych, co do zgodności z prawem i procedurą 
wystawiania oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu lub oceny klasyfikacyjnej zachowania rodzic/ 
opiekun prawny ma prawo zgłosić swoje zastrzeżenia w formie elektronicznej lub papierowej 
w ciągu pięciu dni od otrzymania oceny. 

2. Dyrektor weryfikuje, czy ocena została wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 
przypadku uchybień , powołuje komisję do przeprowadzenia  egzaminu drogą elektroniczną, 
by ustalić właściwą ocenę z przedmiotu. 

3. Egzamin sprawdzający ma formę pisemną, o ile to możliwe  i ustną przy użyciu narzędzi 
elektronicznych wskazanych przez dyrektora. 

4.  W przypadku uczniów nie posiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci, w 
sytuacjach wyjątkowych egzamin przeprowadzony może odbyć się na terenie szkoły po 
wcześniejszym ustaleniu wszystkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP. 

5. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia ucznia, 
rodzic informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego lub 
oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły. 

6. Z egzaminu sprawdzającego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje i dołącza do 
arkusza ocen ucznia .Jeśli to możliwe drukuje się pracę ucznia, która także zostaje dołączona 
do protokołu. 

7. W sytuacji zgłoszenia uwag dotyczących oceny zachowania dyrektor powołuje komisję, która 
poprzez głosowanie, na podstawie dostępnych informacji ustala ostateczną ocenę 
zachowania. Spotkanie komisji  odbywa się on-line. 

III. Egzamin poprawkowy 

1. Dyrektor przez e-dziennik uzgadnia datę i godzinę egzaminu poprawkowego. Tymi samymi 
kanałami potwierdza fakt przyjęcia terminu przez rodziców/ opiekuna prawnego ucznia. 

2.  Nauczyciel opracowuje i przesyła zagadnienia na egzamin z zakresu obowiązującej podstawy 
programowej danego przedmiotu. Treści dostarcza mailem lub przez e-dziennik 
rodzicom/opiekunom prawnym. 

3. Egzamin poprawkowy ma formę pisemną (o ile to możliwe)  i ustną przy użyciu narzędzi 
elektronicznych wskazanych przez nauczyciela i używanych dotychczas przez ucznia 

4. W przypadku uczniów nie posiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci, w 
sytuacjach wyjątkowych egzamin może odbyć się na terenie szkoły, po wcześniejszym 
ustaleniu środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP. 

5. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia ucznia, 
rodzic informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego lub 
oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły. 

6. Z egzaminu poprawkowego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje go i dołącza 
do arkusza ocen ucznia. Jeśli to możliwe drukuje się pracę ucznia, która także zostaje dołączona 
do protokołu. 


