
Zarządzenie Nr 11/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im Kornela Makuszyńskiego 

w Skrzeszewie 

z dnia 29.04.2020 r. 

w sprawie ustalenia sposobu monitorowania postępów uczniów, sposobu weryfikacji 

wiedzy i umiejętności uczniów, informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia 

w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach 

Na podstawie §1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem 

COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) oraz ustaleń z nauczycielami, zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły nauczyciele monitorują 

postępy ucznia za pośrednictwem dziennika elektronicznego i platformy G Suite.  

2. Postępy uczniów w nauce będą monitorowane poprzez obserwacje aktywności uczniów 

podczas korzystania z narzędzi zaproponowanych przez nauczyciela (jedno narzędzie), 

a także w czasie udzielania informacji zwrotnej (komentarza) do zadań i prac przesłanych  

do nauczyciela drogą elektroniczną. 

§ 2 

1. Weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywała się poprzez ocenianie 

bieżące wykonanych w domu zadań wskazanych przez nauczyciela, przesłanych  za 

pośrednictwem platformy G Suite lub uzgodnioną indywidualnie z rodzicem/uczniem inną 

drogą elektroniczną w uzasadnionych przypadkach. 

2. Kryteria ocen bieżących oraz sposób uzasadniania tych ocen określa statut szkoły. 

3. Nauczyciel przedmiotu ustala z rodzicem ucznia, który nie posiada dostępu  

do komputera/internetu sposób przekazania prac monitorujących postępy ucznia. 

§ 3 

1. Uczeń jest informowany przez nauczyciela o swoich postępach za pomocą dziennika 

elektronicznego. 



2. Wychowawca klasy oraz nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia przekazuje 

uczniowi informację o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w terminie 

do 4 czerwca 2020 za pomocą dziennika elektronicznego. 

§ 4 

Rodzice są informowani o postępach w nauce swoich dzieci za pomocą dziennika 

elektronicznego. 

§ 5 

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian do sposobów weryfikacji wiedzy 

i umiejętności uczniów z poszczególnych zajęć, jeżeli takie zmiany będą konieczne ze 

względu na specyfikę pracy szkoły w obecnych warunkach.  

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


