
W związku z wprowadzeniem w życie 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 z późniejszymi zmianami wprowadza  

się rozdział zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia 06 maja 2020r: 

 

 

Rozdział XIII 

 

Zasady kształcenia i oceniania na odległość w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
 

§-90 

 

W wyjątkowych sytuacjach ograniczenia funkcjonowania szkoły np. z powodu 

zagrożenia epidemicznego rodzice zobowiązani są  do kontaktu z Zespołem Szkół głównie  

w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii informatycznych 

 

§-91 

 

W wyjątkowych sytuacjach ograniczenia funkcjonowania szkoły, np. z powodu 

zagrożenia epidemicznego, dla bezpieczeństwa zdrowia pracowników, dopuszcza się zdalne 

podejmowanie uchwał i innych decyzji przez Radę Pedagogiczną, bez konieczności 

fizycznego zbierania się Rady.  

 

§-92 

 

W wyjątkowych sytuacjach ograniczenia funkcjonowania szkoły, zawieszenia zajęć,  

np. z powodu zagrożenia epidemicznego, dla bezpieczeństwa zdrowia uczniów  

i pracowników, dopuszcza się prowadzenie zdalnego nauczania dla grup uczniów innych  

niż oddziały i klasy, w zależności od potrzeb i możliwości technicznych.  

 

§-93 

 

1. Zespół Szkół i Placówek Specjalnych może prowadzić inne zajęcia edukacyjne w tym 

zajęcia zdalne, przez które należy rozumieć nauczanie na odległość z wykorzystaniem 

technologii informatycznych i komunikacyjnych. 

2. W wyjątkowych sytuacjach ograniczenia funkcjonowania szkoły, zawieszenia zajęć,  

np. z powodu zagrożenia epidemicznego, dla bezpieczeństwa zdrowia uczniów  

i pracowników, dopuszcza się prowadzenie zdalnego nauczania według odrębnego, 

dostosowanego planu zajęć.  

 

§-94 

 

W czasie zdalnego nauczania: 

1. Klasyfikacyjną śródroczną i roczną ocenę z zajęć edukacyjnych , zachowania wystawia 

nauczyciel, kierując się postępami ucznia w ciągu całego semestru (roku),  

jego zaangażowaniem i możliwościami. 



2. W ocenianiu uczniów należy uwzględnić ich aktywność w czasie prowadzenia zdalnego 

nauczania, wykonywanie zadawanych prac, uczestniczenie w zajęciach, kontakt  

z nauczycielami i wychowawcami MOS. 

 

§-95 

 

W czasie zdalnego nauczania egzamin klasyfikacyjny ma formę pisemną i ustną  

lub tylko ustną przy użyciu narzędzi elektronicznych wskazanych przez nauczyciela  

i używanych dotychczas przez ucznia. 

 

§-96 

 

W czasie zdalnego nauczania egzamin poprawkowy ma formę pisemną i ustną  

lub tylko ustną przy użyciu narzędzi elektronicznych wskazanych przez nauczyciela  

i używanych dotychczas przez ucznia. 

 

§-97 

 

1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor 

Zespołu Szkół powołuje komisję, która:  

1) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej  

lub tylko ustnej przy użyciu narzędzi elektronicznych wskazanych przez nauczyciela  

i używanych dotychczas przez ucznia.; 

2) ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. 

 

§-98 

 

Zmiany mają charakter czasowy. Aneks obowiązuje do odwołania stanu 

epidemicznego lub odpowiednim dokumentem ministra właściwego do spraw oświaty . 
 


