
 

 

 

 

 

 

A N E K S  

 

 

do Statutu Ośrodka Edukacji Sokrates w Bielsku-Białej,  

w związku  

z zawieszeniem zajęć szkolnych w sytuacji zagrożenia epidemicznego 

na podstawie decyzji  

Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 11 marca 2020 roku;  

 

wraz z jego późniejszą modyfikacją na podstawie  

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

 
 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19. 

 

 

 

 

 
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410 

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne 

 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne


 

 

§ 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Od 12 marca 2020 r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo 

ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak 

i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych na terenie swoich 

budynków. 

2. W trakcie zawieszenia zajęć uczniowie nie uczęszczają do szkoły,  

a nauczyciele pozostają do dyspozycji Dyrektora Szkoły i są w gotowości do wykonywania 

pracy. 

3. Dyrekcja Szkoły będzie powiadamiać drogą elektroniczną pracowników, uczniów i rodziców  

o wytycznych w nauczaniu w okresie zawieszenia zajęć w budynku Szkoły, śledząc na bieżąco 

komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji 

epidemiologicznej w kraju a także komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej. 

3a. Dyrekcja ustali, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do 

zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych 

w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:  

a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,  

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 

c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego  

w ciągu dnia,  

d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,  

e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 
 
4. Dyrekcja może zwrócić się z prośbą do nauczycieli o przygotowanie i/lub wyznaczenie 

materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy uczniów w domu.  

5. Zmianie ulegają dotychczasowe wybrane zapisy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania 

Ośrodka Edukacji Sokrates w Bielsku-Białej. 

6. Nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia elektronicznej dokumentacji szkolnej zgodnie 

i na zasadach określonych przez Dyrekcję Szkoły w tym okresie.   

7. W trakcie zawieszenia zajęć, pracownicy administracji i obsługi szkolnej świadczą pracę na 

zasadach określonych przez Dyrekcję Szkoły.  

8. W trakcie zawieszenia zajęć, Dyrekcja Szkoły nie prowadzi zajęć dydaktycznych, lecz 

realizuje inne zadania wynikające z zajmowanego stanowiska. 

9. Uczniowie zobowiązani są do odczytywania komunikacji elektronicznej wysyłanej przez 

Dyrekcję Szkoły oraz nauczycieli za pomocą Mobi Dziennika. Czas zawieszenia zajęć nie jest 

okresem wolnym od nauki.  

10. Rodziców i uczniów zachęca się do samodzielnej nauki i do korzystania m.in. z bezpłatnej 

Platformy Edukacyjnej epodręczniki.pl, która udostępnia szereg materiałów edukacyjnych 

pozwalających uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę, oraz umożliwia monitorowanie 

postępów w nauce.  



 

 

11. Dyrekcja zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji  

z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych 

konsultacji. 

12. Zaplanowane wcześniej przez Szkołę wydarzenia tj. m.in. dzień otwarty, szkolne wyjście 

do kina, teatru, wycieczki klasowe i szkolne zostają wstrzymane do odwołania.  

 

§ 2. 

FREKWENCJA 

W trakcie zawieszenia zajęć, uczniowie mają odnotowany w Mobi Dzienniku status  

obecny-zwolniony (Z). Odnotowania dokonuje nauczyciel planowo uczący w danym dniu lub 

wychowawca klasy.  

 

§ 3. 

NAUCZANIE I OCENIANIE 

1. Nauczyciele zobowiązani są do kontynuowania podstawy programowej z uwzględnieniem 

modyfikacji w rozkładach materiałów w celu ich dostosowania do zaistniałej sytuacji.   

1a. Dyrekcja ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji szkolnego zestawu programów 

nauczania. 

2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów są zalecane, ze szczególnym 

uwzględnieniem klas programowo najwyższych.  

2a. Dyrekcja ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów 

oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów 

lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach (Ad.1) 

3. Termin wystawiania zagrożeń i nieklasyfikowania w klasach programowo najwyższych tj. 

do 20 marca 2020 r. pozostaje bez zmian.  

3a. Dyrekcja ustala 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, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), a także warunki 

i sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych.  

4. Dyrekcja może zasugerować lub narzucić sposób przekazywania i weryfikacji wiedzy 

uczniów przez nauczycieli, informując o tym przez Mobi Dziennik.  

Zachęca się do korzystania z:  

-Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej na stronie www.epodręczniki.pl;  

-podejmowania przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających 

zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia; 

-środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między 

nauczycielem, uczniem lub rodzicem. 

 



 

 

5. Nauczyciel decyduje które zagadnienia z przedmiotu podlegają ocenie w zaistniałej sytuacji.  

6. Ocenie podlegają wyłącznie przesłane prace i/lub udzielone odpowiedzi ustne. Nie należy 

wpisywać ocen niedostatecznych, braku zadań ani uwag w przypadku nieotrzymania pracy 

i/lub odpowiedzi.  

7. Zasada wpisywania ‘oceny’ NB, wynikająca dotychczas z nieobecności ucznia na lekcji, 

podczas której nauczyciel przeprowadzał test pisemny, nie obowiązuje.  

8. Uczniowie szczególnie zobowiązani są do systematycznego uzupełniania ocen wynikających  

z przeprowadzanych zdalnie zajęć lub przesyłanych przez nauczyciela materiałów drogą 

elektroniczną.   

9. W celu zdalnej realizacji tygodniowego/semestralnego rozkładu zajęć dla poszczególnych 

klas dopuszcza się jego modyfikację. Modyfikacji dokonuje Dyrekcja Szkoły.  

10. Dyrekcja Szkoły opracuje i przekaże informacje nauczycielom, rodzicom i uczniom  

o kształceniu zdalnie w Szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz 

zasad bezpieczeństwa w sieci.   

11. Wstępna data konferencji dla klas maturalnych zostaje wyznaczona na 22 kwietnia br.  

12. Ulegają zmianie wybrane ilości ocen z przedmiotu w drugim semestrze roku szkolnego 

2019/2020 przy zachowaniu zasady wpisywania przynajmniej 1 oceny każdej wagi: 

1 lekcja / tydzień 3 oceny  

2 lekcje na tydzień 4 oceny 

3 lekcje na tydzień 4 oceny (dotychczas 6)  

4 lekcje na tydzień 5 ocen (dotychczas 8) 

5 lekcji na tydzień 6 ocen (dotychczas 10) 

 

12. Nauczyciel może podjąć decyzję o sklasyfikowaniu ucznia na ocenę dopuszczającą  

w sytuacji, gdy średnia ta nie osiągnęła 1.81 i gdy ilość uzyskanych ocen jest mniejsza od 

ustalonej (pkt.11). Decyzja taka musi zostać uzasadniona w Mobi Dzienniku w zakładce 

„Uzasadnienie oceny”.  

13. Niniejszy aneks obowiązuje do odwołania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AD.1  

 

FORMY MONITOROWANIA I SPRAWDZANIA WIEDZY UCZNIÓW PODCZAS NAUKI  
W DOMU W OKRESIE OD 26 MARCA DO 10 KWIETNIA 2020 

 

 

Nauczyciel może monitorować i oceniać postępy w nauce na podstawie: 

 

 
1. Zadań różnego typu w formie pisemnej, odesłanych do nauczyciela przez 
Mobi Dziennik. 
 
 
2. Rozwiązanych testów (w tym online), opracowanych przez nauczyciela lub 
dostępnych w środkach masowego przekazu. 
 

 
3. Odpowiedzi ustnych, udzielonych za pomocą komunikatorów głosowych, 
takich jak np. Skype.  
 

 
4. Prezentacji multimedialnych, wysłanych do nauczyciela lub udostępnionych 
nauczycielowi w Internecie np. przez Dysk Google.  
  

 


