INFORMACJE NA TEMAT CZASOWEGO WPROWADZENIA
ZMIAN DOTYCZĄCYCH OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA
I PROMOWANIA ORAZ WPROWADZENIA ZASAD ZDALNEGO
KSZTAŁCENIA W ZSP W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Wprowadza się odpowiednie zapisy dotyczące sposobu i formy prowadzenia zajęć zdalnych,
funkcjonowania jednostki oświatowej na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych wywołanych
wprowadzeniem stanu wyjątkowego, stanu nadzwyczajnego, stanu wojennego, czy
epidemicznego na terenie województwa, kraju, spowodowanych np. kataklizmem, powodzią,
epidemią, lub innym zjawiskiem zagrażającym zdrowiu lub życiu. Na podstawie
ROZPORZĄDZENIA MEN 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 (Na podstawie art. 30c ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2))
§1
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza się organizację realizacji zadań
szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji
tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”, w szczególności:
1) Nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia zajęć zdalnych, poprzez przede wszystkim
e- dziennik, emaila służbowego, a także poprzez komunikatory zarekomendowane przez
MEN, MKIDN, np. platformę Microsoft Office 365 - Teams. Zoom,
2) Nauczyciele zobowiązani są do poinformowania uczniów i rodziców o sposobie i trybie
realizacji zadań przedmiotowych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły,
w tym określenia zakresu materiału realizowanego w okresie zawieszenia zajęć.
3) Nauczyciel zobowiązany jest w tym czasie do wystawienia ocen bieżących, a w przypadku
terminu przypadającego na półrocze, lub koniec roku szkolnego do wystawienia ocen
śródrocznych i rocznych z zachowaniem terminu wystawienia ocen niepromujących i ocen
proponowanych.
4) Nauczyciel zobowiązany jest do dostosowania zakresu wymagań, tematyki zajęć
do możliwości realizacji podstawy programowej w warunkach domowych ucznia oraz
zdalnej formy prowadzenia zajęć.
5) Nauczyciel zobowiązany jest do wsparcia merytorycznego ucznia w procesie dydaktycznym
poprzez min. konsultacje i korekty.
6) Kadra kierownicza szkoły zajmuje się koordynacją prac nauczycieli z uczniami
lub komunikacją z rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości
psychofizyczne uczniów, w tym uczniów objętych kształceniem specjalnym
lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
7) Zespół kierowniczy wraz z nauczycielami wypracowuje i ustala zasady tygodniowego planu
działań, w tym planu zajęć wraz z zakresem treści i formą nauczania do zrealizowania
w poszczególnych klasach, uwzględniając w szczególności:
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia nie więcej niż
5 godz. przed komputerem,
b) optymalny czas na realizacje lekcji z zachowaniem zasad bhp,
c) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
d) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku
umysłowego w ciągu dnia,

e) kontrolowanie łączenia naprzemiennego kształcenia z użyciem monitorów
ekranowych i bez ich użycia,
f) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć np. bloków kilkugodzinowych.
8) Nauczyciel zobowiązany jest do monitorowania postępów uczniów, ustalenia sposób
weryfikacji wiedzy i umiejętności młodzieży, w tym również poinformowania uczniów i/lub
rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w dzienniku
elektronicznym.
9) Dyrektor 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.
10) Dyrektor ustala warunki, sposób oraz terminy przeprowadzania egzaminów dyplomowych,
o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty –
w szkołach artystycznych, w których są przeprowadzane te egzaminy.
11) Nauczyciele są zobowiązani realizować podstawę programową zgodnie
z harmonogramem, odnotowując temat lekcji, zapis zadań domowych oraz czas na ich
realizację w e-dzienniku Vulcan.
12) W przypadku nierealizowania przez ucznia zadań zleconych przez nauczyciela
prowadzącego, i jednoczesnym brakiem inf. o problemach obiektywnych tj. awarii sprzętu,
braku internetu u ucznia, nauczyciel ma prawo do wystawienia ocen za braki ze wszystkimi
konsekwencjami.
13) Nauczyciel wskazuje źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały
w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.
14) W przypadku długotrwałej nieobecności nauczyciela np. L-4, dyrektor jest zobowiązany
do zorganizowania zastępstw za nieobecnego nauczyciela.
15) Zespół kierowniczy ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu
programów nauczania.
16) Rodzic/ prawny opiekun zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami w jakich odbywa
się nauka zdalna na czas zawieszenia zajęć w szkole.
17) Rodzic/ prawny opiekun zobowiązany jest do weryfikacji przestrzegania przez uczniów
ustalonych terminów wykonania zadań, ćwiczeń i innych form sprawdzania wiedzy,
przestrzegania terminów, odbierania korespondencji od nauczycieli.
18) Uczeń zobowiązany jest do udziału w procesie dydaktycznym w formie zdalnej,
do wykonywania poleceń i zadań w określonych terminach, przestrzegania ich, odbierania
korespondencji od nauczycieli.
19) Brak możliwości kontaktu zdalnego nie może być podstawą do nieklasyfikowania ucznia.
20) Jeśli uczeń nie ma możliwości zdanego komunikowania się z nauczycielem, zarówno
uczeń jak i rodzic zobowiązani są niezwłocznie do przekazania tej inf. wychowawcy,
z kolei wychowawca dyrekcji szkoły i nauczycielom uczącym danego ucznia.
21) W sytuacji, o której mowa w ust. 20 rodzic/ prawny opiekun/ pełnoletni uczeń zobowiązany
jest do kontaktu z wychowawcą i ustalenia innej formy prowadzenia zajęć oraz
weryfikowania wiedzy.
22) Wystawianie odbywa się na zasadach ustalonych w statucie, z wyłączeniem kryteriów
ilościowych ocen wymaganych na poszczególnych przedmiotach, a uzależnionych
od ilości realizowanych godz. oraz terminów poprawiania np. sprawdzianów, kartkówek
itp., te ustala indywidualnie nauczyciel.
23) Frekwencja w okresie czasowego zawieszenia zajęć nie może stanowić jedynego kryterium
przy nieklasyfikowaniu, gdyż nie jest kryterium weryfikowalnym.

§ 2.
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane
w szczególności:
1) z wykorzystaniem:
a) materiałów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,
a umożliwiających wsparcie realizacji zadań przez jednostki oświatowe
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
a. 1) Zintegrowana Platforma Edukacyjna, o której mowa w § 2 pkt 1 lit. a, zawiera:
- imię (imiona) i nazwisko ucznia;
- adres poczty elektronicznej ucznia, jeżeli uczeń posiada taki adres;
- informacje o: uczęszczaniu ucznia do jednostki systemu oświaty, okresie
uczęszczania ucznia do jednostki systemu oświaty, typie szkoły lub rodzaju
placówki, nazwie i adresie siedziby jednostki systemu oświaty, do której uczeń
uczęszcza, oraz oddziale i klasie, do których uczeń uczęszcza;
- imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;
- numer PESEL nauczyciela;
- adres poczty elektronicznej nauczyciela;
- informacje o: zatrudnieniu nauczyciela w jednostce systemu oświaty, typie szkoły
lub rodzaju placówki oraz nazwie i adresie siedziby jednostki systemu oświaty,
w której nauczyciel jest zatrudniony.
a. 2) Baza Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej wykorzystuje dane, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, 3–5 i 7, z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz.
1942).
a. 3) Dane ucznia, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, oraz dane nauczyciela zatrudnionego
w danej jednostce systemu oświaty, o których mowa w ust. 1 pkt 4–7, są
przechowywane w bazie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej do dnia 31 grudnia
2020 r.
b) materiałów edukacyjnych dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek
podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach
internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji
egzaminacyjnych, stronie internetowej CEA,
c) innych niż wymienione w lit. a – b materiałów wskazanych przez nauczyciela.
2) przez formy działań ucznia wskazanych przez nauczyciela, a potwierdzających zapoznanie
się ze wskazanym materiałem i stanowiących podstawę do oceny pracy ucznia;
3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji
między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;
4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji
przez ucznia w domu zwłaszcza, jeśli brak kontaktu z uczniem.
§ 3.
1. Kształcenie z przedmiotów artystyczno-zawodowych prowadzi się w formie i zakresie:
1) teoretycznych przedmiotów artystycznych,
2) zajęć praktycznych – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego
przedmiotu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu
kształcenia.
2. Program nauczania artystyczno-zawodowego może ulec modyfikacji w taki sposób, że część
kształcenia polegającego na realizacji projektów zostanie przesunięta do wykonania w klasach
programowo wyższych, część materiału kształcenia ograniczona do treści teoretycznych lub
samych projektowych działań może być realizowana z wykorzystaniem metod i technik

kształcenia zdalnego lub innego sposobu kształcenia w roku bieżącym, jeżeli dotychczas nabyte
przez uczniów, wiedza i umiejętności, na to pozwalają.
§ 4.
1. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego
sposobu kształcenia nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia
w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz,
a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin
ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).
§ 5.
Przepisy dotyczące realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość lub innego sposobu kształcenia w okresie czasowego zawieszenia zajęć mają
zastosowanie również do realizacji zajęć przez nauczyciela w ramach obowiązującego go przed
dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami
albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych –
w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. –Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).
§ 6.
W okresie czasowego zawieszenia zajęć tj. ograniczonego funkcjonowania jednostek systemu
oświaty nie stosuje się przepisów:
1) art. 53 ust. 1d i art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe;
2) art. 44zg ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
3) art. 44zzzg ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu
obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., w zakresie formy składanej deklaracji –
w odniesieniu do osób, które nie zdały egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
przeprowadzanego w sesji styczeń–luty 2020 r.;
4) § 17–19,§ 24–27, § 28 ust. 2, § 29 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10
czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 843, z 2016 r. poz.
1278, z 2017 r. poz. 1651 oraz z 2019 r. poz. 372) oraz § 22 ust. 1 w zakresie stosowania
przepisu § 19 tego rozporządzenia;
5) § 15–17, § 22–25, § 26 ust. 2, § 27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3
sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w
szkołach publicznych (Dz. U. poz. 1534) oraz § 20 ust. 1 w zakresie stosowania przepisu § 17
tego rozporządzenia; 6) § 15–17, § 29–32, § 33 ust. 2, § 34 i § 35 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 373);
7) § 23 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652) oraz § 23 ust. 7 tego
rozporządzenia w zakresie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
8) § 4 ust. 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie
praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 391);
9) § 62 ust. 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 1707) w odniesieniu

do osób, które nie zdały egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
przeprowadzanego w sesji styczeń–luty 2020 r.;
10) § 15–17 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 1258, z 2018 r. poz.
1024 oraz z 2019 r. poz. 1675);
11) § 14 i § 16–18 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28
sierpnia 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych
szkołach artystycznych (Dz. U. poz. 1674).
Zmiany wchodzą w życie z dniem 27 marca 2020 r. z terminem obowiązywania od 25 marca
2020 r.

