
 

Na podstawie Rozporządzenia 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. poz. 493 z póź. zm.) wprowadza się następujące 

zapisy do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania zachowania na czas zdalnego nauczania. 

  

 Tymczasowe zasady oceniania zachowania uczniów: 

 1. W II półroczu roku szkolnego 2019/2020 nie zawiesza się stosowania punktowego systemu oceniania zachowania 

uczniów. 

 2. Ocenę z zachowania ucznia ustala wychowawca klasy w myśl art. 44h ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) 

3. Wychowawca klasy I-III ocenia zachowanie ucznia zgodnie ze statutem szkoły §147 ust.5, a wychowawca klasy IV-

VIII oceniając zachowanie ucznia bierze pod uwagę: 

 a. Ilość punktów uzyskanych w I półroczu 

 b.  Zachowanie ucznia podczas zajęć przeprowadzonych w szkole w II półroczu, w okresie od 27.01.2020 r. do 

12.03.2020 r. 

c. 100 punktów przyznane na początku nauki w drugim półroczu 

 d.  Zachowanie ucznia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uwzględniając w szczególności: 

• Systematyczność  
• Zaangażowanie 
• Sumienność 
• Właściwą postawę 
• Wywiązywanie się z powierzonych obowiązków 

 
 e. Zachowanie ucznia podczas zajęć przeprowadzonych w szkole, do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku 

szkolnym 2019/2020, po zakończeniu okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

4. Uczeń może zdobywać punkty w czasie nauczania zdalnego za działania opisane w wewnątrzszkolnym systemie 

oceniania zachowania, które możliwe są obecnie do zrealizowania.  

5. Wychowawcy oceniają wszystkie możliwe działania i umiejętności uczniów zgodnie ze statutem szkoły §147 ust.15 

 - samoocena ucznia: 1-5 pkt raz w półroczu (przeprowadzona za pomocą wiadomości w e-dzienniku); 

 - ocena zespołu klasowego: 1-5 pkt raz w półroczu (przeprowadzona za pomocą wiadomości w e-dzienniku); 

 - kulturę osobistą (np. taktowne i uprzejme zachowanie, stosowanie form i zwrotów grzecznościowych, zachowanie 

stosownego tonu i postawy podczas rozmów, dyskusji, schludny strój i fryzura): 5, 10 pkt - punkty przyznaje 

wychowawca raz w półroczu uczniowi wyróżniającemu się kulturą osobistą; (dotyczy okresu pobytu uczniów  

w szkole) 

 - wywiązywanie się z obowiązków szkolnych (przestrzeganie obowiązujących w szkole zasad, reguł, nakazów 

 i zakazów): 5, 10, 15, 20  pkt - punkty przyznaje wychowawca raz w półroczu. W przypadku informacji od nauczycieli 



przedmiotu, iż dany uczeń zalegał z pracami, albo nie oddał ich wcale, pomimo przypominania – wychowawca nie 

przyznaje takiemu uczniowi maksymalnej ilości punków w tej części regulaminu. 

 - pozytywną (pomocną, życzliwą) postawę wobec rówieśników i młodszych (pomoc potrzebującym, 

przeciwstawianie się przejawom dyskryminacji i odrzucenia, budowanie przyjaznej atmosfery w klasie) - przyznaje: 

 - nauczyciel: 1-5 pkt. każdorazowo,- na bieżąco wpisując do e-dziennika w czasie zdalnego nauczania,  

 - wychowawca: 10 pkt jednorazowo w półroczu; - po konsultacjach z nauczycielami pracującymi w danym zespole 

klasowym - do rozpoczęcia zdalnego nauczania 

 - pracę w samorządzie klasowym: 1-5 pkt - punkty przyznaje wychowawca raz w półroczu; 

 - pracę w organizacjach szkolnych i zajęciach pozalekcyjnych: 1-5 pkt - punkty przyznaje wychowawca raz  

w półroczu- do rozpoczęcia zdalnego nauczania  

- pomoc i udział w uroczystościach oraz imprezach szkolnych: 1-5 pkt i środowiskowych: 1-5 pkt;- do rozpoczęcia 

zdalnego nauczania  

- uczestnictwo w akcjach na terenie szkoły i poza szkołą: 1-5 pkt za każdą akcję;  

- redagowanie gazetki klasowej, kroniki, dekoracja klasy: 1-5 pkt;- do rozpoczęcia zdalnego nauczania  

- udział w konkursach, turniejach i zawodach:  I stopień 3 pkt;  II stopień 6 pkt; III stopień 9 pkt;  

- przygotowanie i prowadzenie konkursów, quizów, zawodów sportowych (klasowych i międzyklasowych): 1-5 pkt - 

do rozpoczęcia zdalnego nauczania  

- 100% frekwencję (bez spóźnień): 5 pkt - punkty przyznaje wychowawca raz w półroczu – dotyczy okresu bez 

zdalnego nauczania 

- aktywny udział podczas zajęć wychowawczych, przygotowanie pomocy, materiałów: 1-5 pkt; - do rozpoczęcia 

zdalnego nauczania  

- pracę na rzecz biblioteki i świetlicy szkolnej: 1-5 pkt; - do rozpoczęcia zdalnego nauczania  

- wzorowe czytelnictwo (od 5 książek w półroczu – dotyczy wszystkich bibliotek): 10 pkt; Aby uczeń mógł otrzymać 

punkty za wzorowe czytelnictwo, jego obowiązkiem jest prowadzenie w osobnym zeszycie rejestru przeczytanych 

książek nadobowiązkowych:  na jednej stronie muszą znajdować się następujące informacje na temat książki: autor, 

tytuł, bohaterowie, miejsce wydarzeń, miejsce i rok wyd., liczba stron), - takie notatki muszą zostać przesłane do 

nauczyciela języka polskiego w terminie do dnia 12.06.2020 r. Nauczyciel polonista sprawdza znajomość treści każdej 

książki i potwierdza to podpisem, oraz przekazuje wychowawcy klasy informację, na temat tego ile punktów uczeń 

zdobył poprzez wiadomość w e-dzienniku. Punkty przyznaje i wpisuje do  e-dziennika wychowawca na koniec 

półrocza.  

6. Wychowawcy  w czasie nauczania zdalnego nie przyznają punktów ujemnych. Jeśli ma informację od nauczycieli na 

temat nie wywiązywania się ze szkolnych obowiązków np. nie oddawania prac domowych wyznaczonych w okresie 

zdalnego nauczania, obniża odpowiednio punkty dotyczące wywiązywania się z obowiązków szkolnych, łącznie z 

możliwością wystawienia 0 punktów.  

  

7. Punkty za wzorową frekwencję przyznajemy w sytuacji, gdy uczeń od początku II półrocza do dnia 12 marca 2020r. 

oraz po ewentualnym zakończeniu zdalnego nauczania był obecny na wszystkich zajęciach w szkole.  



8. Wszelkie punkty dodatkowe, które uczniowie mogli zdobyć w okresie zdalnego nauczania np. przez udział  

w konkursach, akcjach wpisują nauczyciele – opiekunowie do dnia 31 maja 2020 r. Tylko na tej podstawie 

wychowawcy uwzględniają je w ogólnej liczbie zdobytych punktów  

 9. Udział ucznia w zajęciach w ramach projektu 9.2 oceniają nauczyciele prowadzący zajęcia i potwierdzają to 

wpisem do e-dziennika. Maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania to 5.  

 10. W okresie zdalnego nauczania nie przyznajemy punktów ujemnych.  

11. Aby ustalić końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania dla ucznia sumę punktów z I i II półrocza dzieli się przez 2.  

12. Mając na uwadze czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza się zmianę w skali przyznawania punktów na  poszczególne 

oceny z zachowania:  

 Zachowanie  wzorowe – 160 i więcej  

bardzo dobre – 120 – 159  

dobre – 80 – 119  

poprawne – 50 – 79  

nieodpowiednie – 30 – 49  

naganne –  poniżej 30                                             

  

  


