
Suplement (załącznik do Statutu ZSO w Józefowie nad Wisłą) 

 
Zmiany w WSO 

zgodnie z Rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493) – wchodzi w życie  z dniem 25 

marca 2020 r 

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. Z dniem 25 marca 2020 r.  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą 

prowadzi kształcenie na odległość, realizując tygodniowy rozkład zajęć 

dydaktycznych poszczególnych oddziałów zgodny z obowiązującym planem lekcji. 

2. W ramach tygodniowego planu zajęć dydaktycznych realizowane są: 

a) lekcje przedmiotowe,  

b) godziny do dyspozycji wychowawcy, 

c) nauczanie indywidualne,  

d) zajęcia rewalidacyjne/ korekcyjno-kompensacyjne/logopedyczne, 

e) zindywidualizowana ścieżka kształcenia, 

f) indywidualny tok i program nauki, 

g) zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. 

3. Zawiesza się czasowo koła zainteresowań i inne zajęcia pozalekcyjne. 

4. Metody pracy zdalnej będą dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów. 

Czas pracy dla uczniów w klasach I – III SP na danym przedmiocie nie powinien być 

dłuższy niż 15-20 minut; w klasach IV – VIII SP 25-30 minut. Należy zachować 

równowagę pomiędzy pracą przy komputerze, a pracą samodzielną z podręcznikiem. 

5. Nauczyciele w godzinach zgodnych z planem lekcji danego oddziału pozostają  

w stałej gotowości do kontaktu z uczniem i rodzicem w dowolnej formie: email, 

telefon. 

6. Na stronie internetowej szkoły publikowane są tematy zajęć lekcyjnych dla 

poszczególnych klas (umieszczane są zagadnienia do samodzielnego opracowania, 

zestawy ćwiczeń i prace do wykonania na ocenę, linki do stron internetowych,  

e- podręczników, platform edukacyjnych). 

7. Nauczyciele dostosują programy nauczania z przedmiotu do możliwości ich realizacji 

na odległość. 



8. Nauczyciele na bieżąco informują uczniów o ocenach uzyskanych za wykonane prace 

(dotyczy prac wyznaczonych do oceny przez nauczyciela) 

9. Każdy nauczyciel   gromadzi ocenione prace uczniów (w formie elektronicznej lub 

papierowej) jako dowód pracy ucznia. Prowadzi dokumentację oceniania uczniów 

w każdej klasie ( tak jak dokonuje się tego w dzienniku lekcyjnym). 

10.  Kryteria oceniania pozostają niezmienione (patrz: Statut).  

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY  SYSTEM   OCENIANIA  /ZDALNE NAUCZANIE/ 
 

PRZEDSZKOLE 

 

Co podlega ocenie? 

 

 Ocenie podlegają:   

 twórczość artystyczna - prace plastyczne i techniczne, 

 aktywność dziecka – systematyczne wykonywanie nadsyłanie prac zleconych. 
 

 

Jak nauczyciel będzie monitorował postępy uczniów? 

 

Nauczyciel będzie monitorował pracę dzieci na bieżąco i systematycznie. Ocenie będą 

podlegały wybrane i wskazane przez nauczyciela prace w określonej przez niego formie. Przy 

ocenie nauczyciel może zamieścić dodatkowy komentarz. Wszystkie prace pisemne, 

plastyczno-techniczne ucznia, które będą podlegały ocenie, rodzic prześle do nauczyciela 

w zależności od możliwości: w formie skanu, zdjęcia, dokumentu w programie Word, itp. na 

adres poczty umieszczonej na stronie szkoły dla każdego nauczyciela lub (jeśli to 

niemożliwe) w innej formie elektronicznej. 

  
  
 
 

 
 

 
KLASY  I-III 

 

Co podlega ocenie? 

 

 Ocenie podlegają:   

 twórczość artystyczna - prace plastyczne i techniczne, 

 aktywność ucznia – systematyczne wykonywanie nadsyłanie prac zleconych, 

 prace pisemne - dotyczy edukacji: polonistycznej, matematycznej,  przyrodniczej  
i j. angielskiego, 

 odpowiedzi ustne- (jeżeli zajęcia prowadzone są w formie wideokonferencji), 

 poziom zaangażowania ucznia w wykonywanie ćwiczeń z wych. fizycznego. 
 



 

Jak nauczyciel będzie monitorował postępy uczniów? 

 

Nauczyciel będzie monitorował pracę uczniów na bieżąco i systematycznie. Ocenie będą 

podlegały wybrane i wskazane przez nauczyciela prace w określonej przez niego formie. Przy 

ocenie nauczyciel może zamieścić dodatkowy komentarz. Wszystkie prace pisemne, 

plastyczno-techniczne ucznia, które będą podlegały ocenie, rodzic prześle do nauczyciela 

w zależności od możliwości: w formie skanu, zdjęcia, dokumentu w programie Word, itp. na 

adres poczty umieszczonej na stronie szkoły dla każdego nauczyciela lub (jeśli to 

niemożliwe) w innej formie elektronicznej. 

  
 .  
 
Nauczyciel/uczeń  pracuje w oparciu o podręcznik (dostępny uczniowi dodatkowo w formie 
e-booka) i ćwiczenia, może również przesyłać dodatkowe materiały. 
 

 

 
WEWNĄTRZSZKOLNY  SYSTEM   OCENIANIA  /ZDALNE NAUCZANIE

 

 

KLASY IV-VIII 

 

 

 

Ocenianie z języka polskiego 

 i języków obcych – język angielski i język niemiecki oraz historii,  

wiedzy o społeczeństwie 

  
1. Ocenianiu podlegają wybrane przez nauczyciela ćwiczenia, karty pracy w zeszycie 

ćwiczeń oraz wypowiedzi pisemne na określony temat  lub wykonanie projektu 

zadane przez nauczyciela i przesłane w formie pliku, zdjęcia czy skanu. 

2. Nauczyciele dostarczają uczniom online materiały pomocnicze oraz zadania do pracy.  

3. Wysyłanie materiałów i kontakt z uczniami odbywa się poprzez stronę internetową 

szkoły, pocztę elektroniczną, platformy edukacyjne np. WSIPnet, Messengera, telefon. 
 
 Co podlega ocenie? 

              

Ocenie podlegają:   

 
 zadania wykonywane przez uczniów,

 

 systematyczność,
 

 ilość wykonanych zadań,
 

 terminowość,
 

 czytanie tekstu ze zrozumieniem,
 

 dłuższe wypowiedzi pisemne.
 

 przygotowania do egzaminu klas ósmych (rozwiązywanie testów 
zamieszczanych na stronie CKE)

 



 

 

 

Jak nauczyciel będzie monitorował postępy uczniów? 
 
Monitorowanie postępów będzie prowadzone na podstawie komunikacji z uczniami lub 

rodzicami, otrzymanych wykonanych zadań, skrupulatne egzekwowanie prac od uczniów, 

niezwłoczne informowanie wychowawcy oraz rodziców o braku współpracy ze strony ucznia, 

śledzenie postępów w nauce na platformie WSIPnet..Wszystkie prace pisemne, które będą 

podlegały ocenie, rodzic ( w klasach młodszych)  lub uczeń  prześle do nauczyciela 

w zależności od możliwości: w formie skanu, zdjęcia, dokumentu w programie Word, itp. na 

adres poczty umieszczonej na stronie szkoły dla każdego nauczyciela lub (jeśli to 

niemożliwe) w innej formie elektronicznej. 

  

 

 

Nauczyciel/uczeń pracuje w oparciu o podręcznik (dostępny uczniowi dodatkowo 

w formie e- booka) i ćwiczenia, może również przesyłać dodatkowe materiały. 

 

 

Ocenianie z przedmiotów ścisłych: 
 matematyka, przyroda, biologia, geografia, fizyka, chemia, informatyka. 

 
Co podlega ocenie? 

 

Ocenie podlegają: 

 notatka wykonana w zeszycie zgodnie ze wskazówkami nauczyciela - zdjęcie 
lub jeśli uczeń ma możliwość i wolę- skan, 

 karta pracy po przerobieniu partii materiału – zapowiedziana kilka dni 

wcześniej, wysłana na konto ucznia lub rodzica, wypełniona przez ucznia 

w określonym czasie i zwrócona w postaci: zdjęcia, pliku z rozwiązaniami, 

skanu, 

 odpowiedź pisemna na zadane pytanie zgodnie ze wskazówką, 

 praca domowa, np. wykonana w zeszycie ćwiczeń lub wykonana według 
wskazówek nauczyciela wysłana w konkretnym terminie w postaci: zdjęcia 

telefonem, pliku lub skanu, jeśli uczeń ma taką możliwość, 

 aktywność na podstawie otrzymanych wiadomości od dzieci - wykonanie pracy 
przed terminem w sposób zasługujący na pochwałę, 

 wykonanie dodatkowej pracy - referat, ulotka - wysłane na konto nauczyciela. 

 wykonane podanych zadań przez nauczyciela na wskazanej platformie, na której 
nauczyciel i uczeń ma założone konto np. WSIPnet, 

 przygotowania do egzaminu klas ósmych (rozwiązywanie testów 
zamieszczanych na stronie CKE). 

 

Jak nauczyciel będzie monitorował postępy uczniów? 

 



Monitorowanie postępów będzie prowadzone na podstawie komunikacji z uczniami lub 

rodzicami, skrupulatne egzekwowanie prac od uczniów, niezwłoczne informowanie 

wychowawcy oraz rodziców o braku współpracy ze strony ucznia, śledzenie postępów 

w nauce na platformie WSIPnet..Wszystkie prace pisemne, które będą podlegały ocenie, 

rodzic (w klasach młodszych)  lub uczeń  prześle do nauczyciela w zależności od możliwości: 

w formie skanu, zdjęcia, dokumentu w programie Word, itp. na adres poczty umieszczonej na 

stronie szkoły dla każdego nauczyciela lub (jeśli to niemożliwe) w innej formie 

elektronicznej. 

  

  

 
Nauczyciel/uczeń pracuje w oparciu o podręcznik (dostępny uczniowi dodatkowo w 

formie e-booka) i ćwiczenia, może również przesyłać dodatkowe materiały. 

 
 

 

 

Ocenianie z plastyki, techniki 
 
 
Co podlega ocenie? 

 

Ocenie podlegają  prace zadane do wykonania przez nauczyciela. 
 
 

Jak nauczyciel będzie monitorował postępy uczniów? 
 
Uczeń będzie miał określony czas na wykonanie zadania np. 2-3 tygodnie ( w zależności od 

formatu pracy). Wykonana praca- zdjęcie pracy będzie przesłane drogą elektroniczną na adres 

mailowy nauczyciela umieszczony na stronie internetowej lub (jeśli to niemożliwe) w innej 

formie elektronicznej. 

  

 

 
Nauczyciel/uczeń pracuje w oparciu o podręcznik (dostępny uczniowi dodatkowo  

w formie e- booka) i ćwiczenia, może również przesyłać dodatkowe materiały. 

 
 
 

Ocenianie z muzyki 
Co podlega ocenie: 

 
 
Ocenie podlegają  prace zadane do wykonania przez nauczyciela: 
 

 prace teoretyczne dotyczące informacji z życia lub twórczości danego 

kompozytora, cech charakterystycznych danej epoki - gatunki i formy 

muzyczne,
 



 prace dotyczące podstawowych pojęć muzycznych, (pisanie elementarnych 

ćwiczeń rytmicznych w zeszycie do nut). 
 

 
 
Jak nauczyciel będzie monitorował postępy uczniów? 

 

Uczeń będzie miał określony czas na wykonanie zadania np. 2-3 tygodnie. Wykonane prace 

ucznia będą przesłane drogą elektroniczną na adres e-mailowy nauczyciela umieszczony na 

stronie internetowej lub (jeśli to niemożliwe) w innej formie elektronicznej. 

  

 

 
Nauczyciel / uczeń pracuje w oparciu o podręcznik (dostępny uczniowi dodatkowo 

w formie e- booka) i ćwiczenia, może również przesyłać dodatkowe materiały. 

 
 

Ocenianie z religii 

Co podlega ocenie: 

 

Ocenie podlegają prace pisemne zadane do wykonania przez nauczyciela katechetę. 

 

Jak nauczyciel będzie monitorował postępy uczniów? 

Uczeń będzie miał określony czas na wykonanie zadania. np. 2-3 tygodnie. Wykonane prace 

ucznia będą przesłane drogą elektroniczną na adres e-mailowy nauczyciela umieszczony na 

stronie internetowej szkoły lub (jeśli to niemożliwe) w innej formie elektronicznej. 

  

  
 
 

Nauczyciel/uczeń pracuje w oparciu o podręcznik (dostępny uczniowi dodatkowo 

w formie e- booka) i ćwiczenia, może również przesyłać dodatkowe materiały. 

 

Ocenianie edukacji dla bezpieczeństwa 

Co podlega ocenie: 

 

Ocenie podlegają prace pisemne/ praktyczne  zadane do wykonania przez nauczyciela 

Jak nauczyciel będzie monitorował postępy uczniów? 

Uczeń będzie miał określony czas na wykonanie zadania np. 2-3 tygodnie. Wykonane prace 

ucznia będą przesłane drogą elektroniczną na adres e-mailowy nauczyciela umieszczony na 

stronie internetowej szkoły lub (jeśli to niemożliwe) w innej formie elektronicznej. 

  



 
 
 

Nauczyciel/uczeń  pracuje w oparciu o podręcznik (dostępny uczniowi dodatkowo  

w formie e- booka) i ćwiczenia, może również przesyłać dodatkowe materiały. 

 

 

Ocenianie z wychowania fizycznego 
Co podlega ocenie: 

 
Ocenie podlega poziom zaangażowania ucznia w wykonywanie samodzielnie 
ćwiczeń. Propozycje ćwiczeń nauczyciel wysyła na stronę internetową szkoły. 

 

Jak nauczyciel będzie monitorował postępy uczniów ?  

Uczeń ma określony czas na samodzielne ćwiczenia według wskazówek umieszczonych na 

stronie internetowej szkoły. W razie problemów może kontaktować się z nauczycielem za 

pomocą poczty internetowej.  Po 2-3 tygodniach ćwiczeń wykona samodzielnie próby 

zawarte w Indeksie sprawności fizycznej  K. Zuchory i prześle zebrane wyniki drogą 

elektroniczną (plik Word, zdjęcie, skan) na adres e-mailowy nauczyciela wych. fizycznego 

umieszczony na stronie internetowej szkoły lub (jeśli to niemożliwe) w innej formie 

elektronicznej. 
  

  

 

Dyrektor ZSO 

Joanna Suchowolak 


