
 

ANEKS 

do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Zachowania ZSP Krasne na czas 

zawieszenia zajęć w szkołach  - nauka zdalna  

(obowiązujący od 25 marca 2020 r.) 

 

 

 

I. Szczegółowe kryteria oceny zachowania. 

1. W klasach IV – VIII przy wystawianiu rocznej oceny zachowania bierze się pod uwagę: 

 zachowanie ucznia  w okresie poprzedzającym zawieszenie działalności szkół 

(punktowy system oceniania zachowania), 

 w okresie nauki na odległość: jego obecność na zajęciach online, zachowanie n-

etykiety, systematyczność oraz terminowość i aktywność w realizacji zleconych 

form nauki, 

 śródroczną ocenę zachowania ucznia. 

2. W przypadku przywrócenia zajęć w szkołach sumuje się wszystkie punkty otrzymane 

w danym semestrze. 

3. Ocenę wystawia wychowawca klasy z uwzględnieniem opinii pozostałych nauczycieli 

uzyskanych poprzez e-dziennik. 

4. W czasie nauki zdalnej uczeń ma możliwość uzyskania punktów dodatnich (od 1 do 5) 

za: 

- obecność na zajęciach on-line, 

- zaangażowanie w lekcje, 

- systematyczność, 

- terminowość, 

- aktywność, 

- przestrzeganie zasad n-etykiety. 

    5. W czasie nauki zdalnej uczeń traci punkty – każdorazowo od 1 do 5 za: 

  - zakłócanie toku lekcji,  

- naruszenie dyscypliny,  

- niewłaściwe zachowanie podczas lekcji mimo upomnień nauczyciela, 

- nieodpowiednie zachowanie wobec nauczycieli i kolegów, 



- kłamstwa, 

- oszustwa. 

II  Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania 

1. Rodzice ucznia mają prawo do 3 dni po otrzymaniu informacji na temat przewidywanej 

rocznej oceny zachowania złożyć poprzez e-dziennik (w przypadku dalszego 

zawieszenia zajęć) do Dyrektora Szkoły umotywowany wniosek o zmianę 

przewidywanej oceny. 

2. Dyrektor szkoły powołuje komisję celem  rozpatrzenie kwestionowanej,  

przewidywanej oceny zachowania. Ustalona ocena przez komisję nie może być niższa 

od wcześniej ustalonej przez wychowawcę. Decyzja komisji jest ostateczna. 

3. Decyzja winna być przekazana wnioskodawcy poprzez e-dziennik (w przypadku 

dalszego zawieszenia zajęć) w terminie nie dłuższym niż trzy dni od daty zakończenia 

postępowania wyjaśniającego. 

 

4. Przewidywana końcowa ocena  zachowania może być zmieniona, jeśli  w okresie  

od podania jej rodzicom i uczniowi, zajdą istotne zmiany w zachowaniu ucznia.  

Tę zmianę zatwierdza Rada Pedagogiczna. Nauczyciel - wychowawca ma obowiązek 

w terminie nie dłuższym niż dwa dni od posiedzenia Rady Pedagogicznej powiadomić 

o zmianie oceny prawnych opiekunów ucznia. 


