Zarządzenie Nr 9/2020
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku
z dnia 21 maja 2020 r.
w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania placówki w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii
COVID-19 w związku z klasyfikacją roczną w roku szkolny 2019/2020
Na podstawie:








Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r.
poz. 59),
Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz.
1481, 1818 i 2197),
Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w
sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r.,
poz.1534)
Statutu Szkoły Podstawowej nr 29 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Rybniku.
Zarządzam co następuje:

1. Ze względu na epidemię oraz trwające zdalne nauczanie i ocenianie
umożliwienia uczniom uzupełnienia braków i poprawy ocen dokonuje
zapisu w Statucie § 42, pkt.11 i informuję, że o przewidywanej
klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczeń j jego
będą poinformowani do 29 maja 2020 r.

w celu
zmiany
ocenie
rodzice

2. Przewidywaną ocenę zachowania ustala wychowawca na podstawie opinii
nauczycieli uczących w klasie, samooceny ucznia.
Decydując o sposobie oceniania zachowania uczniów w zdalnym nauczaniu
nauczyciel wychowawca bierze również pod uwagę:
1) pilność i terminowość w przesyłaniu zdalnych prac;
2) zaangażowanie w wypełnianiu obowiązków lekcyjnych;
3) jakość prac domowych;
4) samodzielność, zaangażowanie i systematyczność w wykonywaniu prac;
5) bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych;
6) zdalną pomoc kolegom w nauce;
7) dbałość o zdrowie i przestrzeganie zasad w sytuacji zagrożeń

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe należy uwzględnić
wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie
orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego
nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
4. Sposoby i formy informowania rodziców o przewidywanych ocenach rocznych:
a) dziennik internetowy,
b) poczta elektroniczna,
c) telefon,
d) komunikator internetowy (Skype, Teams) celem spotkania on – line z
uczniami.
5. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału
informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych
ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania. O ustalonej
ocenie rocznej uczeń jest informowany najpóźniej w dniu klasyfikacyjnego
posiedzenia Rady Pedagogicznej 22 czerwca 2020r., z równoczesnym
wpisem tej oceny do dziennika
6. Wychowawca klasy informuje rodziców o przewidywanych rocznych ocenach
z obowiązkowych zajęć oraz o przewidywanej rocznej ocenie zachowania, a
rodzic informuje pisemnie, o tym, że zapoznał się z propozycjami ocen
poprzez e- dziennik. Informacja o przewidywanych ocenach powinna być
przekazana w sposób skuteczny. Wychowawca monitoruje, czy przekazane
rodzicom poprzez e-dziennik przewidywane oceny zostały odczytane, jeżeli
nie wysyła kolejną informację lub dzwoni poprzez sekretariat do rodzica z
prośbą o zapoznanie się z informacją.
7. W przypadku gdy rodzic nie odczytuje informacji o przewidywanych ocenach
lub nie ma możliwości odebrania takiej informacji (np. brak dostępu do
Internetu) szkoła listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
przesyła pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie
zachowania na adres zamieszkania rodziców.
8. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko w
przypadku, gdy uzyskiwał w ciągu roku szkolnego oceny cząstkowe równe tej
ocenie, o która się ubiega lub od niej wyższe.

9. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
1) przystąpienie do przewidzianych przez nauczyciela form kontaktu zdalnego
nauczania,
2) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i kart pracy ocen pozytywnych
(wyższych niż ocena niedostateczna),
3) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w
tym zdalnych konsultacji indywidualnych.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

